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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o téme s názvom Naplno využiť výhody digitálnej dividendy v Európe: spoločný prístup 
k využívaniu spektra uvoľneného digitalizáciou
(2008/2099(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Naplno využiť výhody digitálnej dividendy 
v Európe: spoločný prístup k využívaniu spektra uvoľneného digitalizáciou 
(KOM(2007)0700),

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. februára 2007 o smerovaní k európskej politike 
rádiového frekvenčného spektra1,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Priority politiky EÚ v oblasti frekvenčného 
spektra v súvislosti s digitalizáciou v kontexte nadchádzajúcej Regionálnej konferencie 
Medzinárodnej telekomunikačnej únie o rádiokomunikácii 2006 (RRC-06) 
(KOM(2005)0461),

– so zreteľom na stanovisko Skupiny pre politiku rádiového frekvenčného spektra 
zo 14. februára 2007 o vplyve digitálnej dividendy na politiku EÚ v oblasti frekvenčného 
spektra,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. novembra 2005 o urýchlení prechodu 
z analógového na digitálne vysielanie2,

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru 
pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, Výboru pre hospodárske a menové veci a Výboru 
pre kultúru a vzdelávanie (A6-0000/2008),

A. keďže prechod z analógovej televízie na digitálnu pozemnú televíziu do konca roka 2012 
uvoľní v Európskej únii v dôsledku vysokej účinnosti prenosu digitálnou technológiou 
nevídané množstvo spektra, a tým umožní prerozdelenie spektra a poskytne nové 
príležitosti na rast trhu,

B. keďže rádiové spektrum je základom, od ktorého sa odvíja poskytovanie širokej škály 
služieb a vývoj trhov orientovaných na technológie, ktorých hodnota sa odhaduje na 
2,2 % HDP EÚ, a je preto kľúčovým prvkom rastu, produktivity a rozvoja európskeho 
priemyslu v súlade s Lisabonskou stratégiou,

C. keďže nedostatok frekvenčného spektra kladie prekážky poskytovaniu nových služieb a 
keďže jeho účinné využívanie je rozhodujúce na zabezpečenie prístupu k nemu pre rôzne 
záujmové skupiny ponúkajúce služby,

                                               
1 Ú. v. EÚ C 287 E, 29.11.2007, s. 364.
2 Ú. v. EÚ C 280 E, 18.11.2006, s. 115.
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D. keďže účinné využívanie spektra slúži aj na dosiahnutie cieľov politík EÚ týkajúcich sa 
kultúry a malo by prispievať ku kultúrnej a k jazykovej rozmanitosti i pluralite médií,

E. keďže 27 členských štátov nemá spoločný časový rozvrh prechodu na digitálne 
vysielanie; keďže v mnohých členských štátoch sú plány digitalizácie už podrobne 
vypracované a v niektorých ďalších štátoch digitalizácia už prebehla,

1. uznáva význam iniciatívy i2010 ako súčasti obnovenej Lisabonskej stratégie a zdôrazňuje 
význam účinného prístupu k spektru a jeho účinného využívania na dosiahnutie 
lisabonských cieľov;

2. naliehavo žiada členské štáty, aby sa dohodli na spoločnom časovom rozvrhu a čo 
najskôr uvoľnili svoje digitálne dividendy, čím európskym občanom umožnia čerpať 
výhody plynúce zo zavedenia nových, inovatívnych a konkurenčných služieb;

3. domnieva sa, že digitálna dividenda uvoľňuje dostatočné spektrum na to, aby 
prevádzkovatelia vysielania mohli výrazne rozvinúť a rozšíriť svoje služby a zároveň 
zvážiť ďalšie možné využitie tohto zdroja v sociálnej, kultúrnej a hospodárskej oblasti, 
napríklad prekonanie „digitálnej priepasti“ prostredníctvom širokopásmových aplikácií;

4. poukazuje na možné výhody plynúce z koordinovaného využívania spektra v EÚ, pokiaľ 
ide o úspory z rozsahu, ako aj na potrebu využiť digitálnu dividendu čo najlepšie na to, 
aby sa predišlo fragmentácii, ktorá vedie k neoptimálnemu využívaniu tohto vzácneho 
zdroja;

5. zdôrazňuje, že hlavnou zásadou pri prideľovaní digitálnej dividendy by malo byť 
zabezpečenie čo najvyššej sociálnej, kultúrnej a hospodárskej hodnoty v zmysle 
poskytovania kvalitnejšej a z geografického hľadiska rozsiahlejšej ponuky služieb a 
digitálneho obsahu občanom, a nielen maximalizácia verejných ziskov;

6. zdôrazňuje, že digitálna dividenda môže prispieť k dosiahnutiu lisabonských cieľov tým, 
že občanom a hospodárskym subjektom v EÚ poskytne lepšiu dostupnosť služieb 
zabezpečujúcich prístup k širokopásmovému pripojeniu, odstráni digitálnu priepasť 
poskytnutím pomoci znevýhodneným, odľahlým alebo vidieckym oblastiam a zabezpečí 
univerzálne pokrytie v 27 členských štátoch;

7. zdôrazňuje prínos, ktorý môže mať digitálna dividenda k rozšíreniu ponuky lepších
sociálnych služieb, akými sú e-správa, e-zdravie a e-vzdelávanie, určených najmä 
občanom, ktorí žijú v znevýhodnených, izolovaných oblastiach;

8. zdôrazňuje, že digitálna dividenda je tiež významným nástrojom audiovizuálnej 
a mediálnej politiky a jej prostredníctvom by sa mohla účinne presadzovať a chrániť 
sloboda prejavu a pluralita kultúr a médií;

9. nabáda členské štáty, aby zvážili, či je vhodné umožniť prístup k dividende užívateľom 
bez licencie, najmä malým a stredným podnikom a neziskovému sektoru;

10. zdôrazňuje, že digitálna dividenda by sa mala v jednotlivých členských štátoch prideliť 
medzi rôzne možné uplatnenia transparentným spôsobom a na základe rozsiahlej verejnej 
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diskusie, pričom by toto pridelenie malo vychádzať z nezávislej štúdie hodnotenia 
sociálno-ekonomického vplyvu;

11. uznáva prínos, ktorý pre reorganizáciu pásma UHF mala Ženevská dohoda 
Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU) z roku 2006 (Regionálna konferencia 
o rádiokomunikácii 2006) a Svetová konferencia o rádiokomunikácii 2007 (WRC-07);

12. vyzýva členské štáty, aby do konca roka 2009 na základe spoločnej metodiky vypracovali 
národné stratégie digitálnych dividend; naliehavo vyzýva Komisiu, aby členským štátom 
pri tvorbe ich národných stratégií digitálnych dividend pomáhala a aby na úrovni EÚ 
presadzovala osvedčené postupy;

13. zdôrazňuje, že na okamžitú digitalizáciu v niektorých členských štátoch a na odlišnosti v 
národných plánoch digitalizácie treba reagovať na úrovni Spoločenstva ešte pred tým, 
ako nadobudnú účinnosť reformné smernice;

14. uznáva právo členských štátov určiť spôsob využívania digitálnej dividendy, zároveň 
však zdôrazňuje, že koordinovaný prístup na úrovni Spoločenstva je jediným spôsobom, 
akým možno predísť škodlivej interferencii medzi jednotlivými členskými štátmi a medzi 
členskými štátmi a tretími krajinami;

15. podporuje spoločný a vyvážený prístup k vyžívaniu digitálnej dividendy, ktorý jednak 
umožní prevádzkovateľom vysielania naďalej ponúkať a rozširovať svoje služby a jednak 
poskytne prevádzkovateľom služieb v oblasti elektronickej komunikácie príležitosť 
využívať tento zdroj na poskytovanie nových služieb, ktoré zodpovedajú ďalším 
dôležitým sociálnym a hospodárskym potrebám, zdôrazňuje však takisto, že digitálna 
dividenda by sa v každom prípade mala prideliť na technologicky neutrálnom základe;

16. zdôrazňuje prípadné výhody z hľadiska úspor z rozsahu, inovácie, interoperability a 
poskytovania potenciálnych celoeurópskych služieb, ktoré z toho môžu vyplynúť v 
prípade, že sa uplatní koordinovaný prístup a že sa podľa možnosti na úrovni 
Spoločenstva harmonizujú bežné podpásma spektra digitálnej dividendy pre rôzne 
aplikačné skupiny na technologicky neutrálnom základe; vyzýva členské štáty, aby 
pri určovaní takýchto podpásiem spolupracovali navzájom, ako aj s Komisiou;

17. v záujme dosiahnutia účinnejšieho využívania spektra a uľahčenia vzniku inovatívnych a 
úspešných vnútroštátnych, cezhraničných a celoeurópskych služieb podporuje 
koordinačný prístup Komisie založený na troch rôznych skupinách spektra UHF, ktorý 
zohľadňuje možné rádiové odrušenie vyskytujúce sa v súvislosti s existenciou rôznych 
typov sietí v rámci rovnakého pásma a existujúcich povolení;

18. naliehavo žiada Komisiu, aby v spolupráci s členskými štátmi vypracovala príslušné 
technické a socio-ekonomické štúdie, ktoré určia rozsah a vlastnosti podpásiem, ktoré by 
sa dali koordinovať alebo harmonizovať na úrovni Spoločenstva;

19. vyzýva Komisiu, aby po vypracovaní týchto štúdií a po uskutočnení konzultácií so 
Skupinou pre politiku rádiového frekvenčného spektra a Európskou konferenciou správ 
pôšt a telekomunikácii a s náležitým prihliadnutím na národné špecifiká predložila 
Európskemu parlamentu a Rade legislatívny návrh prijatia opatrení na rezervovanie a 



PE405.999v01-00 6/9 PR\722680SK.doc

SK

koordináciu podpásiem digitálnej dividendy na úrovni EÚ;

20. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vládam a
parlamentom členských štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Podpora demokratickej diskusie
Prechod z analógovej televízie na digitálnu pozemnú televíziu do konca roka 2012 uvoľní v 
Európe nevídané množstvo spektra v dôsledku vysokej účinnosti prenosu digitálnou 
technológiou. Toto spektrum je známe ako „digitálna dividenda“1.

Komisia uvádza, že digitálna dividenda uvoľňuje dostatočné spektrum na to, aby 
prevádzkovatelia vysielania mohli výrazne rozvinúť a rozšíriť svoje služby a aby sa mohol 
tento cenný zdroj využiť aj na iné dôležité sociálne a hospodárske ciele, napríklad prekonanie 
„digitálnej priepasti“ prostredníctvom širokopásmových aplikácií.

Podľa vyjadrení Komisie však bude plné využitie výhod digitálnej dividendy možné len 
vtedy, ak sa zameriame na nestranné hľadanie najhodnotnejších uplatnení spektra. Čoraz 
hlasnejšie sa objavujú výzvy na ďalšie diskusie o tom, ako sa má digitálna dividenda využiť, a 
zároveň sa vynára potreba viesť o tejto téme rozsiahlu verejnú debatu.

Ciele verejnej politiky alebo rozdelenie trhu
Pridelenie digitálnej dividendy môže vychádzať z rôznych politických dôvodov. Zvláštny 
výbor pre kultúru, médiá a šport Parlamentu Spojeného kráľovstva zamietol žiadosť 
prevádzkovateľov pozemného televízneho vysielania o vyčlenenie spektra digitálnej agendy 
na HDTV a vo svojej správe o nových médiách a kreatívnom priemysle podporil prístup 
regulačných orgánov Spojeného kráľovstva spočívajúci vo vydražení frekvencií uvoľnených 
digitalizáciou na technologicky a aplikačne neutrálnom základe. Naproti tomu francúzsky 
senát vo svojej nedávnej správe pojem technologickej neutrality odmieta. Táto správa uvádza, 
že výbor sa jednoznačne prikláňa k názoru, že pridelenie frekvencií medzi rôzne možné 
uplatnenia by malo byť výsledkom politického rozhodnutia prijatého na základe 
demokratickej diskusie a nemalo by sa ponechať „nevidomosti síl trhu“. V správe sa ďalej 
píše, že výbor má vážne výhrady k technologicky neutrálnemu prístupu, ktorý Európska 
komisia mieni prijať po tom, čo preskúma nariadenia týkajúce sa elektronickej komunikácie.

Na rôzne riešenia navrhované na vnútroštátnej úrovni, na okamžitú digitalizáciu v niektorých 
krajinách a na odlišnosti v národných plánoch digitalizácie treba reagovať na úrovni 
Spoločenstva ešte pred tým, ako nadobudnú účinnosť reformné smernice;

Členské štáty majú právo rozhodnúť o spôsobe využívania digitálnej dividendy, koordinovaný 
prístup na úrovni Spoločenstva však môže zaručiť, že nedôjde k škodlivej interferencii medzi 
jednotlivými členskými štátmi a medzi členskými štátmi a tretími krajinami

                                               
1 Digitálnu dividendu Komisia označuje ako časti spektra mimo frekvencií, ktoré sú potrebné na prevádzku 
existujúcich vysielacích služieb v plne digitálnom prostredí, vrátane povinností stálej služby vo verejnom 
záujme.
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Ako rozhodovať medzi konkurenčnými spôsobmi využitia dividendy
Rozhlasové a televízne spoločnosti a poskytovatelia telekomunikačných služieb si nechali 
vypracovať štúdie o hospodárskom a sociálnom prínose rôznych spôsobov využitia dividendy, 
ktoré priniesli značne protichodné výsledky.

Spravodajkyňa dôrazne podporuje spoločný a vyvážený prístup k vyžívaniu digitálnej 
dividendy, ktorý jednak umožní prevádzkovateľom vysielania naďalej ponúkať a rozširovať 
svoje služby a jednak ponúkne poskytovateľom telekomunikačných služieb príležitosť 
využívať tento zdroj na poskytovanie nových služieb, je však za prideľovanie digitálnej 
dividendy na technologicky neutrálnom základe, ktorý zaručí plnenie ďalších dôležitých 
sociálnych a hospodárskych potrieb.

Do akej miery by mala zasahovať EÚ?
Komisia navrhuje koordinované opatrenia na úrovni EÚ (prijíma sa spoločný postup 
plánovania spektra) s cieľom zaručiť optimálne využitie dividendy tak zo sociálneho, ako aj 
z hospodárskeho hľadiska. Podľa Komisie treba frekvencie uvoľnené prechodom na digitálne 
televízne vysielanie usporiadať do skupín, aby ich mohli využívať podobné typy služieb 
a predišlo sa interferenciám. V dokumente sa uvádza, že neschopnosť konať by znamenala, že 
o pridelení spektra sa bude rozhodovať na základe aplikácií, ktoré sú úspešné inde vo svete. 
Komisia navrhuje, aby sa jednosmerné služby ako vysielanie presunuli do nižších pásiem; 
služby jednosmernej siete so stredným až nízkym výkonom ako mobilná televízia by prešli 
do vyššieho podpásma; a služby obojsmernej siete ako mobilný a pevný prístup 
k širokopásmovému pripojeniu do najvyššieho pásma. Ako prvý krok Komisia navrhuje 
vypracovať technické štúdie, na základe ktorých by sa určil rozsah a vlastnosti týchto 
podpásiem. V oznámení sa uvádza, že podpásmo pre rozhlasové a televízne vysielanie by 
malo podliehať správe členských štátov; pásmo mobilných multimediálnych služieb by sa 
malo fakultatívne harmonizovať, vyššie pásmo by však malo podliehať harmonizácii na 
úrovni EÚ. Komisia by mala na prijatie rozhodnutia o zoskupení použiť záväzný právny 
prostriedok Spoločenstva.

Pred prijatím tohto rozhodnutia by Komisia mala v spolupráci s členskými štátmi vypracovať 
príslušné technické a socio-ekonomické štúdie, ktoré určia rozsah a vlastnosti podpásiem, 
ktoré by sa dali koordinovať alebo harmonizovať na úrovni Spoločenstva.

Spravodajkyňa zdôrazňuje, že Komisia by mala po vypracovaní požadovaných technických 
štúdií a po uskutočnení konzultácií so Skupinou pre politiku rádiového frekvenčného spektra 
a Európskou konferenciou správ pôšt a telekomunikácii a s náležitým prihliadnutím na 
národné špecifiká predložiť Európskemu parlamentu a Rade legislatívny návrh prijatia 
potrebných záväzných opatrení na rezervovanie a koordináciu určených podpásiem digitálnej 
dividendy na úrovni EÚ.

Ďalšie kroky
Prínos Ženevskej dohody ITU z roku 2006 (RRC-06) i Svetovej konferencie o 
rádiokomunikácii 2007 (WRC-07) bol pre reorganizáciu pásma UHF rozhodujúci a v 
súčasnosti vzhľadom na skutočnosť, že v niektorých členských štátoch je digitálna dividenda 
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už k dispozícii a že sa ukončenie prechodu na digitálnu televíziu v EÚ očakáva do roku 2012, 
prichádza čas iniciovať proces rozhodovania o spoločnom prístupe k využívaniu digitálnej 
dividendy.

Spravodajkyňa preto vyzýva členské štáty, aby
– do konca roka 2009 na základe spoločnej metodiky vypracovali národné stratégie 

digitálnych dividend;

– uľahčili zavádzanie nových služieb prostredníctvom vzájomnej spolupráce a spolupráce 
s Komisiou s cieľom určiť tie pásma spektra digitálnej dividendy, ktoré možno 
optimalizovať aplikačnými zoskupeniami.

Komisia by mala, čo sa jej týka, presadzovať osvedčené postupy na úrovni Spoločenstva a 
pripraviť požadované opatrenia na rezervovanie a koordináciu spoločných pásiem na úrovni 
EÚ.
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