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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

 o popolnem koriščenju digitalne dividende v Evropi: skupnem pristopu za uporabo 
spektra, ki se bo sprostil s prehodom na digitalno radiodifuzijo 
(2008/2099(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Popolno koriščenje digitalne dividende v 
Evropi: skupen pristop za uporabo spektra, ki se bo sprostil s prehodom na digitalno 
radiodifuzijo (KOM(2007)0700),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. februarja 2007 z naslovom K evropski politiki 
radijskega spektra1, 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Prednostne naloge politike spektra EU za 
digitalni preklop v okviru prihodnje regionalne konference Mednarodne 
telekomunikacijske zveze o radiokomunikacijah 2006 (RRC-06)(KOM(2005)0461, 

– ob upoštevanju mnenja Skupine za politiko radijskega spektra z dne 14. februarja 2007 o 
posledicah evropske politike spektra na digitalno dividendo,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. novembra 2005 o pospeševanju prehoda z 
analogne na digitalno radiodifuzijo2,

– ob upoštevanju člena 45 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko in mnenj Odbora za 
notranji trg in varstvo potrošnikov, Odbora za ekonomske in monetarne zadeve ter Odbora 
za kulturo in izobraževanje (A6-0000/2008),

A. ker se bo s prehodom z analogne na digitalno prizemno televizijo do konca leta 2012 
zaradi večje učinkovitosti prenosa digitalne tehnologije v Evropski uniji sprostil izredno 
velik del spektra, kar bo omogočilo ponovno dodeljevanje spektra in nove možnosti za 
rast trga,

B. ker je radijski spekter ključnega pomena za zagotavljanje velikega števila storitev in za 
razvoj trgov, temelječih na tehnologiji, katerih vrednost naj bi znašala 2,2 % PDP EU, in 
je torej ključni dejavnik pri rasti, produktivnosti in razvoju evropske industrije v skladu z 
lizbonsko strategijo,

C. ker pomanjkanje spektra ovira uporabo novih storitev in ker je njegova učinkovita 
uporaba odločilna pri zagotavljanju dostopa do spektra različnim zainteresiranim 
stranem, ki želijo nuditi storitve, ker učinkovita uporaba spektra služi tudi kulturnim 
ciljem politike EU in bi zato morala omogočati kulturno in jezikovno raznolikost kot tudi 
pluralizem medijev,

D. ker 27 držav članic nima skupnega časovnega načrta za prehod na digitalno radiodifuzijo;
ker so v mnogih državah članicah načrti za prehod na digitalno radiodifuzijo močno 

                                               
1 UL C 287 E, 29.11.2007, str. 364.
2 UL C 280 E, 18.11.2006, str. 115.
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razviti, medtem ko so druge države članice prehod že izvedle,

1. priznava pomen pobude i2010, ki je del prenovljene lizbonske strategije, in poudarja 
pomen učinkovitega dostopa do spektra in njegove uporabe pri doseganju lizbonskih 
ciljev;

2. odločno poziva države članice h dogovoru o skupnem časovnem načrtu in čim prejšnji 
sprostitvi digitalnih dividend, da bodo evropski državljani lahko uživali koristi uporabe 
novih, inovativnih in konkurenčnih storitev;

3. je prepričan, da se bo z digitalno dividendo sprostilo dovolj spektra, s katerim bodo 
izdajatelji svoje storitve lahko nadalje razvili in razširili, hkrati pa bo to zagotovilo dostop 
do tega dragocenega vira za druge morebitne družbene, kulturne in gospodarske 
aplikacije, kot so širokopasovne aplikacije za premoščanje tako imenovane digitalne 
vrzeli;

4. poudarja morebitne koristi usklajene uporabe spektra v EU v smislu ekonomije obsega, 
kakor tudi najboljšo možno uporabo digitalne dividende, ki je nujna, če se želimo izogniti 
razdrobljenosti, ki vodi do neoptimalne uporabe tega redkega vira;

5. poudarja, da bi moralo biti glavno vodilno načelo pri dodeljevanju digitalne dividende 
družbena, kulturna in gospodarska vrednost v smislu okrepljene in geografsko bolje 
pokrite ponudbe storitev in digitalnih vsebin za državljane in ne zgolj čim višji javni 
prihodki;

6. poudarja, da bi digitalna dividenda lahko pripomogla k doseganju lizbonskih ciljev, če bi 
se povečala razpoložljivost širokopasovnega dostopa za državljane in gospodarske 
udeležence do storitev po celotnem območju EU, digitalna vrzel bi se morala reševati z 
uvedbo koristi za revnejša, podeželska ali oddaljena območja ter treba bi bilo zagotovili 
celovito pokritost v vseh 27 državah članicah EU;

7. poudarja vpliv, ki bi ga digitalna dividenda lahko imela na zagotavljanje okrepljenih 
družbenih storitev za državljane, zlasti tiste v revnejših, podeželskih ali oddaljenih 
območjih, kot na primer e-vlada, e-zdravje in e-učenje;

8. poudarja, da je digitalna dividenda tudi pomemben instrument v avdiovizualnih in 
medijskih politikah, ki bi lahko učinkovito spodbujal in ščitil svobodo izražanja ter 
kulturni in medijski pluralizem;

9. spodbuja države članice, naj preučijo, ali je uporabnikom brez licence, zlasti malim in 
srednje velikim podjetjem ter nepridobitnim organizacijam, smiselno omogočati dostop 
do dividende;

10. poudarja, da mora dodeljevanje digitalne dividende med različne potencialne aplikacije v 
posamezni državi članici potekati pregledno in po obsežni javni razpravi ter da mora 
temeljiti na neodvisnih družbeno-gospodarskih študijah ocene vplivov;

11. priznava prispevek ženevskega sporazuma Mednarodne telekomunikacijske zveze iz leta 
2006 (regionalne konference o radiokomunikacijah) in svetovne konference o 
radiokomunikacijah (WRC-07) k reorganizaciji pasu UHF;

12. poziva države članice, naj do konca leta 2009 na podlagi skupne metodologije razvijejo 
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nacionalne strategije za digitalno dividendo; odločno poziva Komisijo, naj državam 
članicam pomaga pri razvoju nacionalnih strategij za digitalno dividendo in spodbuja 
najboljšo prakso na ravni EU;

13. poudarja, da je zaradi nujnosti prehoda na digitalno radiodifuzijo v nekaterih državah 
članicah in zaradi razlik med nacionalnimi načrti digitalnega prehoda potreben odgovor 
na ravni Skupnosti še pred začetkom veljavnosti direktiv o spremembah; 

14. priznava pravico držav članic o določitvi uporabe digitalne dividende, a hkrati potrjuje, 
da je usklajeni pristop na ravni Skupnosti edini način, kako se izogniti škodljivim
motnjam med državami članicami in med državami članicami ter tretjimi državami;

15. podpira skupen in uravnotežen pristop k uporabi digitalne dividende, ki bi izdajateljem 
omogočal nadaljnjo ponudbo in širitev storitev, telekomunikacijskim operaterjem pa 
uporabo tega vira za uvedbo novih storitev, ki bi reševale druga pomembna družbena in 
gospodarska vprašanja, vendar poudarja, da bi se morala digitalna dividenda v vsakem 
primeru dodeljevati na tehnološko nevtralni osnovi;

16. poudarja morebitne koristi v smislu ekonomije obsega, inovativnosti, interoperabilnosti in 
zagotavljanja morebitnih vseevropskih storitev, ki bi jih prinesel usklajen pristop in, kjer 
je to mogoče, skupni frekvenčni podpasovi digitalne dividende za različne aplikacijske 
grozde na tehnološko nevtralni osnovi, usklajeni na ravni Skupnosti; spodbuja države 
članice, naj pri opredeljevanju podpasov sodelujejo med seboj in s Komisijo;

17. za dosego učinkovitejše uporabe spektra in lažjo uvedbo inovativnih in učinkovitih 
nacionalnih, čezmejnih ter vseevropskih storitev podpira usklajeni pristop Komisije, ki 
temelji na treh različnih grozdih spektra UHF, in pri tem upošteva možnosti radijskih 
motenj, do katerih bi lahko prišlo zaradi soobstoja različnih vrst omrežij na istem pasu in 
veljavnih dovoljenj; 

18. odločno poziva Komisijo, naj v sodelovanju z državami članicami opravi ustrezne 
tehnične in družbeno-gospodarske študije za določitev obsega in lastnosti podpasov, ki bi 
jih bilo mogoče uskladiti na ravni Skupnosti;

19. poziva Komisijo, naj takoj po opravljenih študijah in po posvetu s Skupino za politiko 
radijskega spektra in Evropsko konferenco poštnih in telekomunikacijskih uprav ter ob 
upoštevanju nacionalnih posebnosti Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
zakonodajni predlog za sprejetje ukrepov za rezervacijo in usklajevanje skupnih 
podpasov digitalne dividende na ravni EU;

20. naroči predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic.
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OBRAZLOŽITEV

Spodbujanje demokratične razprave

S prehodom z analogne na digitalno prizemno televizijo do konca leta 2012 se bo v Evropi 
zaradi večje učinkovitosti prenosa digitalne tehnologije sprostil izredno velik del spektra, ki se 
imenuje "digitalna dividenda"1.

Po mnenju Komisije se bo z digitalno dividendo sprostilo dovolj spektra, s katerim bodo 
izdajatelji svoje storitve lahko nadalje razvili in razširili, hkrati pa bo to zagotovilo dostop do 
tega dragocenega vira za druge pomembne družbene in gospodarske uporabe, kot so 
širokopasovne aplikacije za premoščanje digitalne vrzeli. 

Komisija meni, da je digitalno dividendo mogoče popolnoma izkoristili le, če se osredotočimo 
na iskanje najdragocenejših aplikacij za ta spekter brez tabujev. Vse večji je poziv k 
nadaljnjim razpravam o uporabi digitalne dividende in vse bolj se pojavlja potreba po obsežni 
javni razpravi o tem.

Cilji javne politike ali delitev trga

Dodeljevanje digitalne dividende lahko sledi različnim političnim načelom. Odbor angleškega 
parlamenta, pristojen za kulturo, medije in šport, je zavrnil prošnjo izdajateljev prizemne 
televizije, da se za televizijo z visoko ločljivostjo (HDTV) nameni poseben spekter digitalne 
dividende, in v svojem poročilu o novih medijih in ustvarjalni industriji podprl pristop 
angleškega regulativnega organa, da se frekvence, ki se bodo sprostile s prehodom na 
digitalno radiodifuzijo, prodajo na dražbi na tehnološko in aplikacijsko nevtralni osnovi. 
Nasprotno pa je francoski senat v nedavnem poročilu zavrnil zamisel o tehnološki 
nevtralnosti. V njem piše, da se odbor zaveda, da mora biti dodeljevanje frekvenc med 
različne morebitne uporabe posledica politične odločitve, ki sledi demokratični razpravi, in ne 
sme biti prepuščeno zaslepljenosti tržnih sil. Odbor je zelo zaskrbljen zaradi tehnološko 
nevtralnega pristopa, ki ga ima Evropska komisija namen sprejeti po pregledu ureditev 
elektronskih komunikacij.

Zaradi različnih rešitev, predlaganih na nacionalni ravni, nujnosti prehoda na digitalno 
radiodifuzijo v nekaterih državah in zaradi razlik med nacionalnimi načrti je potreben 
odgovor na ravni Skupnosti še pred začetkom veljavnosti direktiv o spremembah.

Države članice imajo pravico odločati o uporabi digitalne dividende, vendar se je z 
usklajenim pristopom na ravni Skupnosti mogoče izogniti škodljivim motnjam med državami 
članicami in med državami članicami ter tretjimi državami;

Kako presojati o konkurenčnih uporabah?

                                               
1  Komisija digitalno dividendo opisuje kot je tisti del spektra, ki se sprosti po prehodu obstoječih radiodifuznih 
storitev, vključno s trenutnimi obveznostmi javne službe, v popolnoma digitalno okolje.

http://www.senat.fr/noticerap/2006/r06-350-notice.html
http://www.senat.fr/noticerap/2006/r06-350-notice.html
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Izdajatelji in telekomunikacijski operaterji so naročili študije o gospodarski in družbeni 
vrednosti različnih uporab in prišli do zelo različnih zaključkov.

Poročevalka odločno podpira skupen in uravnotežen pristop k uporabi digitalne dividende, ki 
bi izdajateljem omogočal nadaljnjo ponudbo in širitev storitev, telekomunikacijskim 
operaterjem pa uporabo tega vira za uvedbo novih storitev, vendar poudarja, da bi se morala 
digitalna dividenda na tehnološko nevtralni osnovi dodeljevati za druge pomembne družbene 
in gospodarske uporabe, 

Smisel poseganja EU?

Komisija predlaga usklajeno ukrepanje na ravni EU (pri načrtovanju sprektra je sprejet 
skupen pristop), da se tako z družbenega kot gospodarskega vidika zagotovi najboljša uporaba 
dividende. Komisija trdi, da je treba frekvence, ki se bodo sprostile s prehodom na digitalno 
radiodifuzijo, razvrstiti v grozde, ki se bodo uporabljali za podobne storitve, in tako preprečiti 
motnje. Dokument navaja, da bi "z opustitvijo ukrepanja dodeljevanje spektra določale 
aplikacije, ki so uspešne drugod po svetu." Po mnenju Komisije bi morale enosmerne storitve, 
kot je radiodifuzija, uporabljati nižje pasove; nedirektoralna omrežja srednje in nizke 
zmogljivosti, kot je mobilna televizija, višje podpasove; dvosmerne storitve, ko so mobilna in 
fiksna širokopasovna povezava, pa bi morale uporabljati najvišje pasove. Komisija predlaga, 
da se najprej izvedejo študije za določitev obsega in lastnosti podpasov. Sporočilo navaja, da 
bi moral biti nadzor nad radiodifuznimi podpasovi v rokah držav članic; mobilne 
multimedijske storitve se usklajujejo prostovoljno, vendar za višji pas velja usklajevanje na 
ravni EU. "Komisija bi to grozdenje zakonsko uredila z obveznim instrumentom Skupnosti."

In sicer bi za to morala v sodelovanju z državami članicami opraviti ustrezne tehnične in 
družbeno-gospodarske študije za določitev obsega in lastnosti podpasov, ki bi jih bilo mogoče 
uskladiti na ravni Skupnosti.

Poročevalka poudarja, da mora Komisija takoj po opravljenih tehničnih študijah in po posvetu 
s Skupino za politiko radijskega spektra in Evropsko konferenco poštnih in 
telekomunikacijskih uprav ter ob upoštevanju nacionalnih posebnosti Evropskemu parlamentu 
in Svetu predložiti zakonodajni predlog za sprejetje zahtevanih ukrepov za rezervacijo in 
usklajevanje opredeljenih skupnih podpasov digitalne dividende na ravni EU.

Pot naprej

Za reorganizacijo pasu UHF je bil prispevek ženevskega sporazuma Mednarodne 
telekomunikacijske zveze iz leta 2006 (regionalne konference o radiokomunikacijah RRC-06) 
in svetovne konference o radiokomunikacijah (WRC-07) bistvenega pomena in ker je 
digitalna dividenda v nekaterih državah članicah že na voljo in ker je prehod na digitalno 
televizijo v EU predviden do leta 2012, je čas, da se sproži postopek odločanja o skupnem 
pristopu k uporabi digitalne dividende.

Poročevalka zato poziva države članice, naj: 
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– na podlagi skupne metodologije do konca leta 2009 razvijejo nacionalne strategije za 
digitalno dividendo in 

– poenostavijo uvedbo novih storitev, tako da sodelujejo med seboj in s Komisijo ter 
opredelijo skupne frekvenčne pasove digitalne dividende, ki jih lahko bolje koristijo z 
grozdenjem aplikacij.

Komisija pa naj spodbuja najboljšo prakso na ravni EU in pripravi ustrezne ukrepe za 
rezervacijo in usklajevanje skupnih pasov na ravni EU.


