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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om maximal nytta av den digitala utdelningen i Europa: Ett gemensamt sätt att hantera 
det spektrum som frigörs i samband med övergången till digitala sändningar 
(2008/2099(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Maximal nytta av den digitala 
utdelningen i Europa: Ett gemensamt sätt att hantera det spektrum som frigörs i samband 
med övergången till digitala sändningar” (KOM(2007)0700),

– med beaktande av sin resolution av den 14 februari 2007 med titeln ”Mot en europeisk 
radiospektrumpolitik”1, 

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Prioriteringar för EU:s spektrumpolitik 
inför övergången till digital teknik i samband med ITU:s kommande regionala 
radiokommunikationskonferens 2006 (RRC-06)” (KOM(2005)0461), 

– med beaktande av yttrandet från gruppen för radiospektrumpolitik av 
den 14 februari 2007 med titeln ”EU Spectrum Policy Implications of the Digital 
Dividend”,

– med beaktande av sin resolution av den 16 november 2005 om en snabbare övergång från 
analoga till digitala sändningar2,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
yttrandena från utskottet för inre marknaden och konsumentskydd, utskottet för ekonomi 
och valutafrågor och utskottet för kultur och utbildning (A6-…/2008), och av följande 
skäl:

A. Övergången från analog till digital marksänd television före utgången av 2012 kommer 
tack vare den digitala teknikens överlägsna överföringskapacitet att frigöra spektrum i EU 
i en utsträckning som saknar motstycke och således göra det möjligt att omfördela 
spektrum och skapa nya möjligheter för marknadstillväxt.

B. Radiospektrum är nyckeln till ett stort antal tjänster och till utvecklingen av teknikdrivna 
marknader vars värde uppskattas till 2,2 procent av EU:s BNP. Det är därför 
nyckelfaktorn för tillväxt, produktivitet och utveckling inom det europeiska näringslivet i 
enlighet med Lissabonstrategin.

C. Bristen på spektrum har varit ett hinder för utvecklingen av nya tjänster och en effektiv 
användning av spektrumet är avgörande för att säkerställa åtkomst till spektrum för olika 
berörda parter som vill erbjuda tjänster.

                                               
1 EUT C 287 E, 29.11.2007, s. 364.
2 EUT C 280 E, 18.11.2006, s. 115.
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D. Genom att man utnyttjar spektrumet effektivt uppfylls även de kulturella målen i EU:s 
politik, och den kulturella och språkliga mångfalden samt mångfalden inom medierna 
underlättas.

E. De 27 medlemsstaterna har ingen gemensam tidsplan för den digitala övergången. Många 
medlemsstater har långt utvecklade planer för den digitala övergången, medan andra 
redan har genomfört den.

1. Europaparlamentet bekräftar betydelsen av i2010-initiativet, som ingår i den förnyade 
Lissabonstrategin, och understryker vikten av effektiv åtkomst till och användning av 
spektrum för att uppnå Lissabonmålen.

2. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att enas om en gemensam tidsplan och att 
frigöra sin digital utdelning så snabbt som möjligt, så att medborgarna i Europa kan dra 
nytta av utvecklingen av nya, innovativa och konkurrenskraftiga tjänster.

3. Europaparlamentet anser att den digitala utdelningen frigör tillräckligt med spektrum för 
att sändningsföretagen ska kunna utveckla och utöka sina tjänster avsevärt, samtidigt som 
man tar hänsyn till andra potentiella sociala, kulturella och ekonomiska 
användningsområden, t.ex. bredbandstillämpningar avsedda att överbrygga den så kallade 
”digitala klyftan”.

4. Europaparlamentet betonar de potentiella fördelarna med en samordnad användning av 
spektrum inom EU när det gäller storskalighet, liksom behovet av att utnyttja den digitala 
utdelningen på bästa sätt för att undvika fragmentering, som leder till att denna knappa 
resurs inte utnyttjas optimalt.

5. Europaparlamentet betonar att det främsta rättesnöret i tilldelningen av den digitala 
utdelningen ska vara att garantera det bästa sociala, kulturella och ekonomiska värdet för 
ett förbättrat och geografiskt utökat utbud av tjänster och digitalt innehåll till 
allmänheten, och inte enbart att maximera de offentliga intäkterna.

6. Europaparlamentet understryker att den digitala utdelningen kan vara ett sätt att bidra till 
att Lissabonmålen uppnås genom att bredbandstjänsterna blir tillgängliga för allmänheten 
och ekonomiska aktörer i hela EU och att den digitala klyftan överbryggs genom att man 
skapar fördelar för missgynnade och avlägsna områden eller jordbruksområden och 
garanterar allmän täckning i de 27 medlemsstaterna.

7. Europaparlamentet understryker att den digitala utdelningen kan bidra till att skapa 
förbättrade sociala tjänster för medborgarna såsom e-förvaltning, e-hälsovård och 
e-utbildning, framför allt för dem som bor i missgynnade och isolerade områden.

8. Europaparlamentet betonar att den digitala utdelningen även är ett viktigt instrument 
inom audiovisuella och mediepolitiska områden som effektivt skulle kunna främja och 
skydda yttrandefriheten samt den kulturella mångfalden och mångfalden inom medierna.

9. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att beakta att det är lämpligt att tillåta att 
licensfria användare får åtkomst till utdelningen, framför allt små och medelstora företag 
samt den ideella sektorn.
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10. Europaparlamentet betonar att fördelningen av den digitala utdelningen mellan olika 
potentiella ansökningar i varje medlemsstat ska genomföras med full insyn och efter en 
omfattande offentlig debatt, och att den bör stödjas av oberoende socioekonomiska 
konsekvensbedömningar.

11. Europaparlamentet erkänner värdet av bidraget från ITU:s Genève 
2006-överenskommelse (regionala radiokommunikationskonferensen 2006) och 
världsradiokonferensen 2007 (WRC-07) för omorganiseringen av UHF-bandet.

12. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att senast vid utgången av 2009 utveckla 
nationella digitala utdelningsstrategier enligt en gemensam metod. Parlamentet kräver att 
kommissionen stöder medlemsstaterna i utvecklingen av deras nationella digitala 
utdelningsstrategier samt främjar bästa praxis på EU-nivå.

13. Europaparlamentet understryker att den omedelbara övergången i vissa medlemsstater 
och skillnaderna i de nationella övergångsplanerna kräver ett gensvar på EU-nivå som 
inte kan vänta tills reformdirektiven träder i kraft.

14. Europaparlamentet erkänner medlemsstaternas rätt att bestämma hur den digitala 
utdelningen ska användas, men menar också att ett samordnat synsätt på EU-nivå är det 
enda sättet att undvika skadliga störningar mellan medlemsstaterna samt mellan 
medlemsstaterna och tredjeländer.

15. Europaparlamentet stöder en gemensam och välavvägd metod som gör det möjligt både 
för sändningsföretag att fortsätta att erbjuda och utöka sina tjänster och för elektroniska 
kommunikationsföretag att använda denna resurs till att utveckla nya tjänster för andra 
viktiga sociala och ekonomiska användningsområden. Parlamentet betonar dock att den 
digitala utdelningen under alla omständigheter bör fördelas på en teknikneutral grund.

16. Europaparlamentet framhäver de möjliga fördelarna med storskalighet, innovation, 
driftskompatibilitet och tillhandahållande av potentiella alleuropeiska tjänster genom en 
samordnad metod för att om möjligt på EU-nivå harmonisera gemensamma delband i den 
digitala utdelningen för olika tillämpningskluster på teknikneutral grund. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att samarbeta och att tillsammans med kommissionen 
fastställa sådana delband.

17. Europaparlamentet stöder kommissionens samordningsmetod för att åstadkomma en 
effektivare användning av spektrumet och underlätta utvecklingen av innovativa och 
framgångsrika nationella, gränsöverskridande och alleuropeiska tjänster. Denna metod 
baseras på tre olika kluster i UHF-spektrumet och tar hänsyn till potentiella 
radiostörningar när olika typer av nätverk samexisterar i samma band och de befintliga 
tillstånden. 

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i samarbete med medlemsstaterna 
genomföra ändamålsenliga tekniska och socioekonomiska studier för att fastställa 
storleken på och egenskaperna hos de delband som skulle kunna samordnas eller 
harmoniseras på EU-nivå.

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att så snart som dessa studier slutförts och 
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samråd ägt rum med gruppen för radiospektrumpolitik och Europeiska post- och 
telesammanslutningen lägga fram ett lagstiftningsförslag för Europaparlamentet och rådet 
för att fastställa åtgärder för att reservera och samordna gemensamma delband på 
EU-nivå för den digitala utdelningen, med beaktande av nationella särdrag.

20. Europaparlamentet uppdrar åt sin talman att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.
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MOTIVERING

Att främja en demokratisk debatt 
Övergången från analog till digital marksänd television före utgången av 2012 kommer att 
frigöra spektrum i Europa på ett sätt som saknar motstycke, tack vare den digitala teknikens 
överlägsna effektivitet i överföringen. Detta spektrum brukar kallas den ”digitala 
utdelningen”1.

Kommissionen hävdar att den digitala utdelningen frigör tillräckligt med spektrum för att 
sändningsföretagen ska kunna utveckla och utöka sina tjänster avsevärt, samtidigt som man 
ser till att andra viktiga sociala och ekonomiska användningsområden, till exempel 
bredbandstillämpningar avsedda att överbrygga den så kallade ”digitala klyftan”, får tillgång 
till denna värdefulla resurs. 

Kommissionen anger att fördelarna med den digitala utdelningen endast kan utnyttjas till fullo 
om fokus ligger på att förutsättningslöst hitta de värdefullaste tillämpningarna för spektrumet. 
Krav börjar nu ställas på ytterligare diskussioner om hur den digitala utdelningen ska 
användas, samtidigt som behovet av en omfattande offentlig debatt i frågan växer fram.

Allmännyttiga mål eller marknadsfördelning

Fördelningen av den digitala utdelningen kan följa olika politiska principer. Utskottet för 
kultur, media och idrott i Storbritanniens parlament har avvisat marksändningsföretagens krav 
på att reservera ett digitalt utdelningsspektrum för HDTV och förespråkar i sin rapport om 
nya medier och kreativa industrier de brittiska myndigheternas metod att utauktionera de 
frekvenser som frigörs vid den digitala övergången på en teknik- och tillämpningsneutral 
grund. I motsats till detta avvisar den franska senaten i en rapport nyligen begreppet 
teknikneutralitet. I rapporten står det att det är uppenbart att fördelningen av frekvenser för 
olika möjliga användningsområden ska vara ett resultat av ett politiskt beslut efter en 
demokratisk debatt, och att man inte får ge efter för de blinda marknadskrafterna. Man 
uttrycker också allvarliga förbehåll beträffande den teknikneutrala metod som 
Europeiska kommissionen har för avsikt att godkänna när den gör en översyn av 
bestämmelserna om elektroniska kommunikationer.

De olika lösningar som föreslås på nationell nivå, den omedelbara övergången i vissa 
medlemsstater och skillnaderna i de nationella planerna kräver ett gensvar på EU-nivå som 
inte kan vänta tills reformdirektiven träder i kraft.

Medlemsstaterna har rätt att bestämma om hur den digitala utdelningen ska användas, men ett 
samordnat synsätt på EU-nivå kan säkerställa att man undviker skadliga störningar mellan 
medlemsstaterna samt mellan medlemsstaterna och tredjeländer.

                                               
1 Den digitala utdelningen beskrivs av kommissionen som det spektrum som finns utöver de frekvenser som 
behövs för att klara befintliga sändningstjänster i en helt digital miljö, inbegripet befintliga public service-krav.
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Hur skapar man enighet mellan konkurrerande användningsområden?

Sändningsföretag och teleföretag har genomfört undersökningar om det ekonomiska och 
sociala värdet av olika användningsområden med mycket varierande resultat.

Föredraganden stöder på det bestämdaste en gemensam och välavvägd metod för 
användningen av den digitala utdelningen som gör det möjligt både för sändningsföretag att 
fortsätta att erbjuda och utöka sina tjänster och för teleföretag att använda denna resurs för att 
utveckla nya tjänster, men anser att den digitala utdelningen bör fördelas på en 
teknikneutralgrund till andra viktiga sociala och ekonomiska användningsområden.

Vilken omfattning bör ett EU-ingripande ha?

Kommissionen föreslår samordnade åtgärder på EU-nivå (en gemensam metod har godkänts 
för spektrumplanering) för att säkra en optimal användning av den digitala utdelningen ur ett 
socialt och ekonomiskt perspektiv. Kommissionen anger att de frekvenser som frigörs vid 
övergången till digital tv bör ordnas i ”kluster” som ska användas av liknande tjänster för att 
förhindra störningar. I meddelandet hävdar man att spektrumfördelningen om inget görs 
kommer att avgöras av framgångsrika tillämpningar på annat håll i världen. Kommissionen 
förklarar att envägstjänster, såsom sändningar, bör ligga i de lägre banden, medan 
envägstjänster med medelhög till låg effekt, såsom mobil-tv, bör ligga i ett högre delband och 
tvåvägstjänster, såsom mobilt och fast bredband, bör ligga i det högsta bandet. Som ett första 
steg föreslår kommissionen tekniska undersökningar för att avgöra storleken och 
egenskaperna hos dessa delband. Kommunikationen hävdar att sändningsdelbandet bör 
kontrolleras av medlemsstaterna. Det mobila multimediebandet bör harmoniseras på frivillig 
väg, men det högre bandet bör vara föremål för ”EU-harmonisering”. ”Kommissionen 
kommer att använda ett bindande gemenskapsrättsligt instrument för att anta ett 
klusterbeslut”.

För att anta detta beslut bör kommissionen i samarbete med medlemsstaterna genomföra 
ändamålsenliga tekniska och samhällsekonomiska studier för att fastställa storleken på och 
egenskaperna hos delband som skulle kunna samordnas eller harmoniseras på EU-nivå.

Föredraganden understryker att kommissionen bör lägga fram ett lagstiftningsförslag för 
Europaparlamentet och rådet för att anta nödvändiga bindande åtgärder för att reservera och 
samordna de fastställda gemensamma delbanden på EU-nivå för den digitala utdelningen. 
Förslaget bör ta hänsyn till nationella särdrag och läggas fram så snart de tekniska 
undersökningarna har avslutats och så snart kommissionen har samrått med gruppen för 
radiospektrumpolitik och Europeiska post- och telesammanslutningen.

Vägen framåt

Bidraget från ITU:s Genève 2006-överenskommelse (RRC-06) och 
världsradiokonferensen 2007 (WRC-07) var avgörande för omorganiseringen av UHF-bandet, 
och det är nu dags att inleda beslutsprocessen om den gemensamma metoden för användning 
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av den digitala utdelningen. Här måste man ta hänsyn till att den digitala utdelningen redan är 
tillgänglig i vissa medlemsstater och till EU:s övergång till digitalteve som beräknas vara 
avslutad 2012.

Därför uppmanar föredraganden medlemsstaterna att 
– före utgången av 2009 utveckla nationella strategier för den digitala utdelningen enligt en 

gemensam metod, 

– underlätta införandet av nya tjänster genom att samarbeta och tillsammans med 
kommissionen fastställa gemensamma spektrumband i den digitala utdelningen som kan 
optimeras med tillämpningskluster.

Kommissionen å sin sida bör främja bästa praxis på EU-nivå och förbereda de nödvändiga 
åtgärderna för att reservera och samordna gemensamma band på EU-nivå.
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