EL

EN

EN

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 28.10.2009
COM(2009) 586 τελικό

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
Μετάπλαση του ψηφιακού µερίσµατος σε κοινωνικά οφέλη και οικονοµική µεγέθυνση

{SEC(2009) 1436}
{SEC(2009) 1437}

EN

EN

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Μετάπλαση του ψηφιακού µερίσµατος σε κοινωνικά οφέλη και οικονοµική µεγέθυνση
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

EN

1.

Ώρα για ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ σχετικά µε το ψηφιακό µέρισµα ................ 3

2.

Βήµατα προς την κατεύθυνση κοινού στόχου ............................................................. 5

3.

Επείγουσα ανάληψη δράσης για επίτευξη των αρχικών οφελών ................................ 7

4.

Μέτρα για τα οποία απαιτείται στρατηγική απόφαση ................................................. 8

5.

Προσβλέποντας σε περαιτέρω βελτιώσεις στη χρήση του ψηφιακού µερίσµατος.... 10

6.

Συµπέρασµα ............................................................................................................... 12

2

EN

1.

ΏΡΑ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ∆ΡΑΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ

Η µετάβαση από την αναλογική στην ψηφιακή επίγεια τηλεόραση στην Ευρώπη θα
ελευθερώσει πολύτιµες ραδιοσυχνότητες εξαιτίας της καλύτερης απόδοσης της ψηφιακής
ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης. Το λεγόµενο «ψηφιακό µέρισµα» διαθέτει µεγαλύτερο
δυναµικό για την παροχή µεγαλύτερης ποικιλίας υπηρεσιών, καθώς τα ραδιοσήµατα σε αυτό
το τµήµα του φάσµατος έχουν µεγάλη εµβέλεια και ο εξοπλισµός µπορεί να χρησιµοποιηθεί
εύκολα σε εσωτερικούς χώρους. Αποτελεί µοναδική ευκαιρία για την Ευρώπη ώστε να
καλύψει την αυξανόµενη ζήτηση ραδιοφάσµατος, ιδιαίτερα για παροχή ασύρµατων
ευρυζωνικών υπηρεσιών σε αγροτικές περιοχές, γεφυρώνοντας έτσι το ψηφιακό χάσµα, και
για την τόνωση της αφοµοίωσης των νέων ασύρµατων υπηρεσιών, όπως η επόµενη γενιά των
κινητών ευρυζωνικών επικοινωνιών, καθώς και για την υποστήριξη της ανάπτυξης των
επίγειων ραδιοτηλεοπτικών µεταδόσεων. Μπορεί κατά συνέπεια να συµβάλει σηµαντικά
στην επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας για την ανταγωνιστικότητα και την οικονοµική
µεγέθυνση και στην ικανοποίηση ορισµένων από τις σηµαντικές κοινωνικές, πολιτιστικές και
οικονοµικές ανάγκες των ευρωπαίων πολιτών.
Το ραδιοφάσµα που αντιστοιχεί στο ψηφιακό µέρισµα1 θα είναι διαθέσιµο σε όλη την
Ευρώπη σε σχετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα, καθώς όλα τα κράτη µέλη πρέπει να
ολοκληρώσουν την κατάργηση της αναλογικής τηλεόρασης το αργότερο έως το 20122. Είναι
σηµαντικό η συγκεκριµένη ευκαιρία να αξιοποιηθεί για να εξασφαλιστεί κατάλληλο επίπεδο
συντονισµού στην Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να αποκοµιστούν όλα τα κοινωνικά και
οικονοµικά οφέλη από τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό το ραδιοφάσµα, και να προκύψει
σαφής κοινοτικός χάρτης πορείας για τα κράτη µέλη που προχωρούν µε διαφορετικές
ταχύτητες ως αποτέλεσµα των διαφορετικών εθνικών περιστάσεων.
Ως εκ τούτου, στην παρούσα ανακοίνωση, η Επιτροπή παρουσιάζει δέσµη προτάσεων για
κοινή προσέγγιση όσον αφορά το ψηφιακό µέρισµα στην Ευρώπη, ώστε να µπορεί να
σηµειωθεί άµεσα πρόοδος όσον αφορά τα επείγοντα προβλήµατα, ενώ παράλληλα θα
καθιστά δυνατή την κατάλληλη προετοιµασία για τα βασικά στρατηγικά και τα
µακροπρόθεσµα ζητήµατα που πρέπει να αποφασιστούν από κοινού. Βασίζεται στην
ανακοίνωση της Επιτροπής του 2007 σχετικά µε το ψηφιακό µέρισµα3, στην οποία
αναφέρεται η ανάγκη για τέτοια κοινή προσέγγιση, καθώς και στα συµπεράσµατα του
Συµβουλίου4 και το ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου5 που εγκρίθηκαν σε
ανταπόκριση σε εκείνη την αρχική πολιτική πρωτοβουλία.
Η οικονοµική κρίση έχει σαφώς υπογραµµίσει τον επείγοντα χαρακτήρα να προχωρήσουν
αυτές οι προτάσεις, κυρίως για να εξασφαλιστεί επαρκές εύρος διαθέσιµου ραδιοφάσµατος
για ασύρµατες επικοινωνίες. Οι σχετικές τεχνολογίες και υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν
σήµερα το πιο ζωντανό κρίκο στην αλυσίδα της τεχνολογικής καινοτοµίας, και είναι
απαραίτητες για να επιτευχθεί περαιτέρω αύξηση της απόδοσης και µείωση του κόστους στην
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Προκύπτει στο τµήµα της ζώνης των UHF (470-862 MHz), όπου µεταδίδονται οι περισσότερες επίγειες
εκποµπές.
Πέντε κράτη µέλη έχουν ήδη περάσει σε ψηφιακή εκποµπή: η Γερµανία, η Φινλανδία, το
Λουξεµβούργο, η Σουηδία, και οι Κάτω Χώρες. ∆ύο άλλα κράτη µέλη έχουν ήδη πραγµατοποιήσει
σηµαντικό µέρος της µετάβασης: το Βέλγιο και η Αυστρία.
COM(2007) 700, «Να επωφεληθούµε πλήρως από το ψηφιακό µέρισµα στην Ευρώπη: Κοινή
προσέγγιση για τη χρήση του φάσµατος που απελευθερώνεται από την ψηφιακή µετάβαση».
Συµπεράσµατα του Συµβουλίου, 12 Ιουνίου 2008.
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 24 Σεπτεµβρίου 2008 [2008/2099(INI)].
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ευρύτερη οικονοµία. Αποτελούν συνεπώς βασική κινητήρια δύναµη για την οικονοµική
ανάκαµψη.
Η Επιτροπή αναγνώρισε τη σηµασία της ευρυζωνικής υποδοµής υψηλών ταχυτήτων για
πολλές από τις εξελίξεις που είναι ζωτικής σηµασίας για τη µετάβαση σε µια ψηφιακή
οικονοµία έντασης γνώσης, µε χαµηλές εκποµπές (διοξειδίου του) άνθρακα6. Ήδη, το σχέδιο
οικονοµικής ανάκαµψης7 που έχει εγκρίνει το Συµβούλιο, έχει θέσει ως στόχο ευρυζωνική
κάλυψη κατά 100%, η οποία πρέπει να επιτευχθεί µεταξύ 2010 και 20138. Σε αυτή τη
διαδικασία, οι ασύρµατες εφαρµογές θα διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο, ιδίως όσον αφορά
την παροχή ασύρµατων ευρυζωνικών υπηρεσιών σε αγροτικές περιοχές όπου η ενσύρµατη
υποδοµή είναι ανέφικτη, καθώς και στην τόνωση της αφοµοίωσης των κινητών ευρυζωνικών
επικοινωνιών µεταξύ όλων των κατηγοριών των πολιτών. Στην πράξη, οι αναγκαίοι πόροι
ραδιοφάσµατος µπορούν να κινητοποιηθούν µόνο µε έγκαιρη πρόσβαση στο ψηφιακό
µέρισµα, καθώς πρόκειται για το καλύτερο και µεγαλύτερο τµήµα του ραδιοφάσµατος που θα
καταστεί πραγµατικά διαθέσιµο στην Ευρώπη, στο ορατό µέλλον.
Η ελευθέρωση του ραδιοφάσµατος που προκύπτει από το ψηφιακό µέρισµα προς χρήση
διαφόρων υπηρεσιών δηµιουργεί ευκαιρίες, ιδίως για να αποκτήσουν πολύτιµο ραδιοφάσµα
οι φορείς εκµετάλλευσης ασύρµατων ευρυζωνικών δικτύων. Το γεγονός αυτό θα διευρύνει
τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό στην παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών9.
Η αύξηση των πόρων του ραδιοφάσµατος θα δηµιουργήσει επίσης νέες ευκαιρίες για
καινοτοµία. Οι πιο προφανείς ευκαιρίες εντοπίζονται στις ραδιοτηλεοπτικές εκποµπές, καθώς
το ψηφιακό µέρισµα προσφέρει µεγάλο τµήµα του ραδιοφάσµατος ώστε οι ραδιοτηλεοπτικοί
φορείς να αναπτύξουν τις υπηρεσίες τους. Θα υπάρξουν επίσης σηµαντικές δυνατότητες σε
τοµείς υπηρεσιών που παρέχουν σηµαντικά κοινωνικά οφέλη, όπως η υγειονοµική
περίθαλψη, η ηλε-µάθηση και η ηλε-διακυβέρνηση, η ηλε-προσβασιµότητα, όπως και σε
περιοχές όπου οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις µπορούν να επωφεληθούν από καλύτερη
πρόσβαση στην οικονοµία.
Σύµφωνα µε πρόσφατη µελέτη της Επιτροπής10, εάν ο ενδεδειγµένος ευρωπαϊκός
συντονισµός του ραδιοφάσµατος που προκύπτει από το ψηφιακό µέρισµα ως σύνολο
επιτευχθεί πριν από το 2015, ο οικονοµικός του αντίκτυπος θα αυξηθεί κατά 20 µε 50
δισεκατοµµύρια επιπλέον σε µία 15ετία, ανάλογα κυρίως από το πραγµατικό επίπεδο της
µελλοντικής ζήτησης για υπηρεσίες όπως οι προηγµένες επίγειες εκποµπές και οι ασύρµατες
ευρυζωνικές.
Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν πλέον πλήρη επίγνωση του πλεονεκτήµατος που
συνιστά η αξιοποίηση αυτής της ευκαιρίας σε περίοδο οικονοµικής ανάκαµψης. Η συζήτηση
στην Ευρώπη για το πώς να δηµιουργηθούν συνέργειες µεταξύ των κρατών µελών και πώς θα
εξασφαλιστεί αποτελεσµατικός συντονισµός ραδιοφάσµατος κλιµακώθηκε κατά τη διάρκεια

6
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Βλ. π.χ., COM/2006)129, Ανακοίνωση της Επιτροπής για τη γεφύρωση του ευρυζωνικού χάσµατος
COM(2008) 800, βλ. επίσης Συµπεράσµατα της Προεδρίας, Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, Βρυξέλλες, 12
∆εκεµβρίου 2008.
Συµβούλιο Ανταγωνιστικότητας, έγγραφο βασικών θεµάτων, Μάρτιος 2009.
Οι διαδικασίες εκχώρησης ραδιοσυχνοτήτων οφείλουν να είναι αντικειµενικές, διαφανείς, ισότιµες και
αναλογικές, προς αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισµού, ιδίως εξαιτίας άνισης κατανοµής του
ραδιοφάσµατος.
Μελέτη της Επιτροπής «Ευρωπαϊκή προσέγγιση στο ψηφιακό µέρισµα», Σεπτέµβριος 2009,
εκπονήθηκε από Analysys Mason, DotEcon και Hogan&Hartson.
http://ec.europa.eu/information_society/policy/
ecomm/radio_spectrum/documents/studies/index_en.htm#digitaldividend2009
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των τελευταίων µηνών, είναι δε πλέον καιρός για ανάληψη από κοινού δράσης, χωρίς
καθυστέρηση.
2.

ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ

2.1.

Προκαταρκτικά βήµατα σε επίπεδο κοινοτικής πολιτικής

Αρχικά βήµατα
Το 2005, η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της σχετικά µε την περιφερειακή διάσκεψη
ραδιοεπικοινωνιών της ITU (RRC-06)11, προσδιόρισε την ελευθέρωση (διάθεση) του
ψηφιακού µερίσµατος στην Ευρώπη ως προτεραιότητα της πολιτικής για το ραδιοφάσµα. Στη
συνέχεια, η Επιτροπή ζήτησε να καταβληθούν προσπάθειες κατά την Παγκόσµια ∆ιάσκεψη
Ραδιοεπικοινωνιών (WRC-07)12 ώστε οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας να αποκτήσουν το
ίδιο καθεστώς µε τις υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών, στόχος που επιτεύχθηκε εν
µέρει13. Τον Νοέµβριο του 2007, η Επιτροπή, σε επακόλουθη σηµαντική ανακοίνωση,
σκιαγράφησε την ανάγκη για επίτευξη του κατάλληλου κοινοτικού συντονισµού, καθώς και
τις πιθανές προς τούτο προσεγγίσεις14.
Τεχνική προπαρασκευή υπό την αιγίδα της CEPT
Σύµφωνα µε το πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ, η Επιτροπή ζήτησε, µέσω επίσηµης εντολής,
τεχνική συνεισφορά από τους εµπειρογνώµονες των κρατών µελών στη CEPT15. Στην
απάντησή της προς την Επιτροπή, η CEPT παρέσχε τα ουσιώδη τεχνικά στοιχεία που
απαιτούνται για τη συνύπαρξη των αµφίδροµων δικτύων χαµηλής/µέσης ισχύος (π.χ. για
ασύρµατες ευρυζωνικές συνδέσεις) και για τα παραδοσιακά δίκτυα εκποµπών υψηλής ισχύος
στο ραδιοφάσµα του ψηφιακού µερίσµατος. Τούτο οδήγησε σε περαιτέρω
προπαρασκευαστικές εργασίες για την τεχνική εναρµόνιση της υποζώνης των 790-862.
Μελέτη της Επιτροπής επί κοινωνικοοικονοµικών πτυχών
Για γίνει κατανοητός ο κοινωνικός και οικονοµικός αντίκτυπος των πιθανών χρήσεων του
ψηφιακού µερίσµατος υπό διαφορετικά σενάρια, η Επιτροπή διεξήγαγε ευρείας κλίµακας
µελέτη για να αναλύσει και να αξιολογήσει τις διάφορες κοινωνικές και οικονοµικές πτυχές,
µε εφαρµογή κατάλληλων οικονοµικών µοντέλων16. Τα αποτελέσµατα της µελέτης
αποτέλεσαν βασικό στοιχείο για την κατάρτιση των προτάσεων που περιλαµβάνονται στην
παρούσα ανακοίνωση.

11

12
13

14
15
16
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COM(2005) 461 σχετικά µε τις προτεραιότητες της πολιτικής ραδιοφάσµατος της ΕΕ για την ψηφιακή
µετάβαση στο πλαίσιο της προσεχούς περιφερειακής διάσκεψης ραδιοεπικοινωνιών της ITU το 2006
(RRC-06).
COM(2007) 371 σχετικά µε την προετοιµασία της παγκόσµιας διάσκεψη ραδιοεπικοινωνιών του 2007.
Αρκετά κράτη µέλη έχουν κάνει χρήση του µηχανισµού που τους επιτρέπει να χρησιµοποιούν τη ζώνη
των 790-862 MHz για υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών, µε την προοπτική κοινής κατανοµής µαζί µε
τις υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών, που θα αρχίσει να ισχύει γενικά το 2015.
COM(2007) 700.
Εντολή της Επιτροπής προς την CEPT για τεχνικές εκτιµήσεις σχετικά µε τις επιλογές εναρµόνισης του
ψηφιακού µερίσµατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.analysysmason.com/EC_digital_dividend_study.
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Εκτεταµένες διαβουλεύσεις
Η Επιτροπή είχε διαβουλεύσεις µε ευρύ φάσµα ενδιαφεροµένων, µε διάφορους τρόπους,
όπως συνεντεύξεις των ενδιαφερόµενων από συµβούλους, επίσηµες ακροάσεις των
ενδιαφερόµενων µερών, δύο ειδικές συναντήσεις εργασίας για τα κράτη µέλη, διαβούλευση
της οµάδας πολιτικής ραδιοφάσµατος, και, τέλος, δηµόσια διαβούλευση σχετικά µε τις
τρέχουσες προτάσεις17.
2.2

Κοινοτικός χάρτης πορείας ως πρακτικός οδηγός

Σε πρακτικό επίπεδο, προτείνεται να ολοκληρωθεί ο αναγκαίος συντονισµός µε βάση
συµφωνία σχετικά µε ένα κοινό «κοινοτικό χάρτη πορείας» για την υλοποίηση µιας σειράς
ενεργειών που θα συµφωνηθούν. Μεγάλο µέρος αυτών των δράσεων πρέπει να
επικεντρωθούν στην περαιτέρω αύξηση του µεγέθους και της ποιότητας του ψηφιακού
µερίσµατος, πέραν των όσων µπορούν να επιτευχθούν µεµονωµένα από τα κράτη µέλη.
Επιπλέον, τα σχέδια πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτα ώστε να λαµβάνονται υπόψη οι εθνικές
ιδιαιτερότητες, ιδίως εάν ληφθούν υπόψη τα διαφορετικά κληρονοµηµένα καθεστώτα σε
σχέση µε τις επίγειες εκποµπές. Ταυτόχρονα πρέπει ο χάρτης πορείας να προωθεί τη
µακροπρόθεσµη σύγκλιση µεταξύ των διαφόρων εθνικών προσεγγίσεων, αποβλέποντας στη
στήριξη της καινοτοµίας, το όφελος των καταναλωτών, την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς, και
την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ.
2.3.

Υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο

Μερικές από τις σηµαντικές επιλογές που εκκρεµούν όσον αφορά τις προτεραιότητες της ΕΕ
για το ψηφιακό µέρισµα είναι κατά βάση πολιτικού χαρακτήρα. Είναι συνεπώς σηµαντική η
πλήρης συµµετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου στην προετοιµασία
και στις κύριες αποφάσεις που αφορούν τα στρατηγικά τµήµατα του χάρτη πορείας. Το
ραδιοφάσµα που αντιστοιχεί στο ψηφιακό µέρισµα συνιστά σηµαντική ευκαιρία εισαγωγής
µιας πιο ευέλικτης προσέγγισης στη διαχείριση του ραδιοφάσµατος, εποµένως οι προτάσεις
στην παρούσα ανακοίνωση θα συµβάλουν σηµαντικά στην ανάπτυξη µιας στρατηγικής
προσέγγισης στην πολιτική του ραδιοφάσµατος.
Η Επιτροπή προτίθεται να βασιστεί στο πρόγραµµα της µελλοντικής πολιτικής για το
ραδιοφάσµα, όπως ορίζεται στο σχέδιο αναµόρφωσης του ρυθµιστικού πλαισίου για τις
ηλεκτρονικές επικοινωνίες18, που αναµένεται να εγκριθεί εντός των προσεχών µηνών, ως
µέσο εξασφάλισης της στήριξης, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, των
βασικών στρατηγικών στοιχείων στον µελλοντικό κοινοτικό χάρτη πορείας σχετικά µε το
ψηφιακό µέρισµα.
2.4.

Η µελλοντική πορεία — οι προτάσεις δράσης της Επιτροπής

Στις προτάσεις της Επιτροπής, που παρατίθενται στη συνέχεια, γίνεται σαφής διάκριση
µεταξύ αφενός των δράσεων για τις οποίες υπάρχει ήδη σηµαντική στήριξη, και που τώρα
πρέπει να αναληφθούν για την αντιµετώπιση των άµεσων στόχων πολιτικής για την
οικονοµική µεγέθυνση και τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσµατος, καθώς και για να υπάρξει
σαφήνεια στα κράτη µέλη στην προφυλακή της µετάβασης στην ψηφιακή µετάδοση και,
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Για σύνοψη βλ.: http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/topics/reorg/
pubcons_digdiv_200907/index_en.htm.
Άρθρο 8α παράγραφος 3 (προσωρινή αρίθµηση) του σχεδίου της αναθεωρηµένης οδηγίας πλαίσιο.
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αφετέρου των ενεργειών για τις οποίες απαιτείται συζήτηση και συµφωνία µε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο.
3.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ∆ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ ΟΦΕΛΩΝ

Για να εξασφαλιστεί ότι το ψηφιακό µέρισµα µπορεί να συµβάλει αποτελεσµατικά και
έγκαιρα στις προσπάθειες της ΕΕ για την οικονοµική ανάκαµψη, και για να µεγιστοποιηθούν
τα οφέλη των καταναλωτών, πρέπει να αναληφθούν επειγόντως δύο κεντρικές δράσεις.
Στόχος είναι επίσης να αποτραπεί η εµφάνιση κατακερµατισµένης κατάστασης µεταξύ των
κρατών µελών, που θα µπορούσε να παρεµποδίσει τη δηµιουργία ενιαίας αγοράς για τις
υπηρεσίες και τον εξοπλισµό και τις συνεπαγόµενες σηµαντικές οικονοµίες κλίµακας, χωρίς
αυτό να προδικάζει τις εκκρεµούσες αποφάσεις στρατηγικής που αποµένουν να ληφθούν από
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο. Αυτές οι επείγουσες δράσεις αποτελούν το
αντικείµενο της σύστασης της Επιτροπής µε τίτλο «∆ιευκόλυνση της ελευθέρωσης του
ψηφιακού µερίσµατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση»19.
3.1.

Πλήρης κατάργηση της αναλογικής τηλεόρασης έως το 2012

Η στρατηγική απόφαση για την σταδιακή κατάργηση των αναλογικών εκποµπών έχει ήδη
ληφθεί, αλλά, παρά τις προηγούµενες πολιτικές δεσµεύσεις για την κοινοτική χρονολογία
στόχο του 2012, το πραγµατικό χρονικό όριο για την πλήρη κατάργηση των αναλογικών
εκποµπών στην Ευρώπη παραµένει αβέβαιο. ∆εδοµένου ότι το ψηφιακό µέρισµα θα γίνει
πλήρως διαθέσιµο µόνο έπειτα από την κατάργηση των αναλογικών ραδιοτηλεοπτικών
εκποµπών, είναι ζωτικής σηµασίας να εξασφαλιστεί έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας
αυτής σε όλα τα κράτη µέλη.
Τα κράτη µέλη που δεν έχουν ακόµη ολοκληρώσει την ψηφιακή µετάβαση καλούνται να
επανεπιβεβαιώσουν τη δέσµευσή τους για πραγµατική κατάργηση των αναλογικών
τηλεοπτικών εκποµπών αποδεχόµενα την κοινοτική ηµεροµηνία στόχο της 1ης Ιανουαρίου
2012, και να ολοκληρώσουν όλα τα αναγκαία προπαρασκευαστικά µέτρα.
3.2.

Παροχή ενός µοντέλου για συντονισµένο άνοιγµα της υποζώνης των 790-862
MHz σε υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών µε θέσπιση εναρµονισµένων
τεχνικών όρων χρήσης

Ορισµένα κράτη µέλη20 είναι ήδη ή θα είναι σύντοµα σε θέση να αποφασίσουν το άνοιγµα
της υποζώνης των 790-862 MHz για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. ∆εδοµένου ότι
στα κράτη µέλη ασκείται αυξανόµενη πίεση για να αναλάβουν δράση, η αδυναµία να
προταθεί επειγόντως ένα κοινοτικό µοντέλο για συντονισµένη προσέγγιση ενέχει τον κίνδυνο
κατακερµατισµού της εσωτερικής αγοράς και απώλειας των οικονοµιών κλίµακας που θα
µπορούσαν αλλιώς να επιτευχθούν.
Η Επιτροπή σκοπεύει, σύµφωνα µε την απόφαση για το ραδιοφάσµα21, να υποβάλει στην
Επιτροπή Ραδιοφάσµατος (RSC) ένα σχέδιο απόφασης σχετικά µε την τεχνική εναρµόνιση

19
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Σύσταση της Επιτροπής που εγκρίθηκε σε συνάρτηση µε την παρούσα ανακοίνωση.
Κατά την τελευταία καταµέτρηση: Αυστρία, Τσεχική ∆ηµοκρατία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερµανία,
Ισπανία, Σουηδία, Κάτω Χώρες και Ηνωµένο Βασίλειο.
Απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 7ης Μαρτίου
2002, σχετικά µε ένα κανονιστικό πλαίσιο για την πολιτική του ραδιοφάσµατος στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα.
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της υποζώνης των 790-862 MHz για κανονιστική γνωµοδότηση, το αργότερο έως το τέλος
του 2009. Η απόφαση δεν θα υποχρεώνει τα κράτη µέλη να ανοίξουν την υποζώνη για νέες
χρήσεις εκτός από εκείνες των ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών, αλλά εφόσον ένα κράτος µέλος
το αποφασίζει, υποχρεώνεται να ακολουθεί τις κοινές τεχνικές παραµέτρους.
Τούτο συµβαδίζει µε τη θέση της οµάδας πολιτικής ραδιοφάσµατος (RSPG), που αναφέρεται
λεπτοµερώς στη γνωµοδότησή της για το ψηφιακό µέρισµα22, όπου συνιστάται να ενεργήσει
γρήγορα η Επιτροπή προκειµένου να υποστηρίξει τη διάθεση του άνω µέρους του ψηφιακού
µερίσµατος (υποζώνη των 790 -862 MHz) σε ουδέτερη βάση για υπηρεσίες ηλεκτρονικών
επικοινωνιών. Η RSPG συµβουλεύει επίσης ότι η Επιτροπή πρέπει να διατυπώσει την τελική
της πρόταση όσον αφορά την εν λόγω υποζώνη, το αργότερο έως τις 31 Οκτωβρίου 2009,
προκειµένου να δοθεί επαρκής χρόνος στους ενδιαφερόµενους να προγραµµατίσουν
επενδύσεις και να ολοκληρωθεί η αναγκαία τεχνική προετοιµασία πριν από την πραγµατική
κατάργηση της αναλογικής µετάδοσης, το 201223.
Είναι σηµαντικό τα κράτη µέλη να υποστηρίξουν τις προσπάθειες κανονιστικής ρύθµισης
προς την κατεύθυνση εναρµονισµένων όρων χρήσης της υποζώνης των 790-862 MHz και να
απέχουν από κάθε ενέργεια που θα εµπόδιζε την εφαρµογή των µέτρων τεχνικής εναρµόνισης
που προγραµµατίζονται σε επίπεδο ΕΕ.
Στις απαραίτητες νέες τεχνικές προετοιµασίες ώστε η υποζώνη να καταστεί διαθέσιµη πρέπει
να περιλαµβάνονται κατάλληλες ρυθµίσεις για την αποφυγή διακοπής υφιστάµενων
υπηρεσιών και για τη λειτουργία εξοπλισµού.
4.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Ορισµένα µέτρα που απαιτούνται για να αξιοποιηθούν πλήρως τα οφέλη από το ψηφιακό
µέρισµα συνεπάγονται σηµαντικές επιλογές πολιτικού και όχι τεχνικού χαρακτήρα, και ως εκ
τούτου απαιτείται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο να συµµετέχουν πλήρως
στον καθορισµό των απαιτούµενων στρατηγικών προσανατολισµών. Αυτό µπορεί να
επιτευχθεί µέσω του πλαισίου που προβλέπει το προσεχές πρόγραµµα πολιτικής για το
ραδιοφάσµα το οποίο πρέπει επίσης να αποτελέσει αναπόσπαστο µέρος του µελλοντικού
ευρωπαϊκού ψηφιακού θεµατολογίου24.
4.1

Έγκριση κοινής θέσης της ΕΕ µε στόχο την αποτελεσµατικότερο διασυνοριακό
συντονισµό µε µη κοινοτικές χώρες

Η µελλοντική χρήση της ζώνης των UHF σε τρίτες χώρες που συνορεύουν µε την ΕΕ είναι
κεφαλαιώδους σηµασίας, δεδοµένου ότι θα επηρεάσει τον τρόπο χρήσης του ψηφιακού
µερίσµατος σε κράτη µέλη που επηρεάζονται από διασυνοριακές παρεµβολές. Θα επηρεάσει
επίσης και άλλα κράτη µέλη µέσω επακόλουθων αποτελεσµάτων. Η ανάληψη δράσης από
γειτονικές τρίτες χώρες θα έχει επίσης αντίκτυπο ως προς οικονοµίες κλίµακας και φάσµατος
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Γνώµη
της
RSPG
για
το
ψηφιακό
µέρισµα,
18
Σεπτεµβρίου
2009.
http://rspg.groups.eu.int/rspg_opinions/index_en.htm.
Περιλαµβάνεται συντονισµός για την ελευθέρωση της υποζώνης από την τρέχουσα χρήση της για
εκποµπές υψηλής ισχύος και για οργάνωση της εκχώρησής του, ώστε να εξασφαλιστούν πρόσφορες
συνθήκες για καινοτόµες χρήσεις, όπως ασύρµατες ευρυζωνικές υπηρεσίες.
Βλ. Πρόεδρος J.M. Barroso (2009) "Political Guidelines for the Next Commission" (πολιτικές
κατευθύνσεις για την επόµενη Επιτροπή)
http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/pdf/press_20090903_EN.pdf.
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που µπορούν να επιτευχθούν στην ευρύτερη περιοχή όσον αφορά µελλοντικές καινοτόµες
υπηρεσίες.
Στο πλαίσιο αυτό, η προσεχής παγκόσµια διάσκεψη ραδιοεπικοινωνιών (WRC) στις αρχές
του 2012 θα είναι καθοριστική όσον αφορά τον επηρεασµό των µελλοντικών στρατηγικών
κατευθύνσεων που πρέπει να υιοθετηθούν σε τρίτες χώρες. Είναι εποµένως σηµαντικό τα
κράτη µέλη να αναλάβουν δέσµευση στην πολιτική του ψηφιακού µερίσµατος σε διεθνές
επίπεδο, υπερασπιζόµενα µια κοινή θέσης της ΕΕ σχετικά µε τους βασικούς στόχους.
Η υιοθέτηση κοινής θέσης της ΕΕ όσον αφορά βασικές πτυχές του ψηφιακού µερίσµατος στο
πλαίσιο των διαπραγµατεύσεων της WRC, µε στήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο, θα βελτίωνε σηµαντικά την αποτελεσµατικότητα της ΕΕ στην εξασφάλιση
υποστήριξης για τις απόψεις της.
Επιπλέον, η Επιτροπή θα µπορούσε να συνδράµει τα κράτη µέλη στις διαπραγµατεύσεις τους
µε µη κοινοτικές χώρες σε διµερή ή πολυµερή βάση25.
4.2.

Επίτευξη ανοίγµατος της υποζώνης των 790-862 MHz σε κοινοτική κλίµακα για
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Η µελέτη της Επιτροπής ανέλυσε τη διακύµανση των οικονοµικών αποτελεσµάτων και του
κόστους/οφέλους σύµφωνα µε έναν συνδυασµό σεναρίων προσφοράς ραδιοφάσµατος και
ζήτησης26 για 15ετή περίοδο, αρχής γενοµένης από το 2012. Προέκυψε ότι το άνοιγµα µέρους
του ψηφιακού µερίσµατος – της υποζώνης των 790-862 MHz – για ασύρµατες ευρυζωνικές
υπηρεσίες το αργότερο έως το 2015, σε όλα τα κράτη µέλη και υπό κοινές συνθήκες χρήσης,
θα δηµιουργήσει προστιθέµενη αξία27, σε σύγκριση µε µεµονωµένες εθνικές πρωτοβουλίες,
από τουλάχιστον 17 δις ευρώ έως και 44 δις ευρώ, ανάλογα µε το ρυθµό της ανάπτυξης των
ασύρµατων ευρυζωνικών υπηρεσιών στη συγκεκριµένη υποζώνη28.
Για το λόγο αυτό, η µελέτη εντόπισε το άνοιγµα της υποζώνης των 790-862 MHz, που είναι
ήδη υπό εξέταση σε αρκετά κράτη µέλη, ως τον πιο ρεαλιστικό τρόπο για να προκύψουν
άµεσα οφέλη από το ψηφιακό µέρισµα. Είναι, επίσης, ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή
προτείνει να θεσπιστεί επειγόντως τεχνικό µέτρο για τη συγκεκριµένη υποζώνη. Ωστόσο,
αυτή η απόφαση τεχνικής εναρµόνισης δεν θα υποχρεώσει τα κράτη µέλη να αποσύρουν
ποµπούς εκποµπών υψηλής ισχύος ή να ανοίξουν την υποζώνη για υπηρεσίες ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, λόγω της ανάγκης να ληφθούν υπόψη τα διαφορετικά καθεστώτα όσον αφορά
τις επίγειες εκποµπές στα κράτη µέλη.
Για να αξιοποιηθούν πλήρως τα οφέλη της κοινοτικής εναρµόνισης, η Επιτροπή θα µπορούσε
να προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο ότι τα κράτη µέλη διακόπτουν τη
χρήση της υποζώνης των 790-862 MHz για υπηρεσίες εκποµπών υψηλής ισχύος και
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Βλ. επίσης τη γνώµη της RSPG σχετικά µε θέµατα ραδιοφάσµατος στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ,
‘Spectrum issues at outer EU borders’, RSPG08-232 19 Ιουνίου 2008.
http://rspg.ec.europa.eu/_documents/documents/meeting/rspg16/rspg08232_finalopinion_outereuborders.pdf
Τρία σενάρια προσφοράς ραδιοφάσµατος και έξι ζήτησης (µε διαφορετικές προβλέψεις για την εξέλιξη
της ζήτησης ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών και ασύρµατων ευρυζωνικών υπηρεσιών) σε σύγκριση µε
σενάριο αναφοράς που παρουσιάζει το αποτέλεσµα της έλλειψης συντονισµού σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Καθαρή ιδιωτική πρόσθετη αξία (καθαρή παρούσα αξία που έχει συσσωρευτεί εντός 15ετίας).
Οι αριθµοί αυτοί αποτελούν µέρος της εκτιµώµενης πρόσθετης αξίας της συντονισµένης δράσης της
ΕΕ σε όλο το φάσµα του ψηφιακού µερίσµατος - ραδιοτηλεοπτικές εκποµπές και ασύρµατες
ευρυζωνικές συνδέσεις - που αναφέρεται στο κεφάλαιο 1. Λεπτοµερή στοιχεία στο έγγραφο εκτίµησης
του αντίκτυπου, τµήµα 5.4.
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εφαρµόζουν πλήρως την απόφαση της ΕΕ την τεχνική εναρµόνιση σε ορισµένη ηµεροµηνία
που θα συµφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ.
Ένα άλλο όφελος από τον καθορισµό προθεσµίας για τη διάθεση της υποζώνης σε νέες
υπηρεσίες είναι ότι θα αποφευχθεί η κατάσταση κατά την οποία τα κράτη µέλη που δεν έχουν
εκκαθαρίσει την υποζώνη από ραδιοτηλεοπτικές µεταδόσεις εµποδίζουν την αποτελεσµατική
εγκατάσταση των νέων υπηρεσιών σε άλλες ζώνες λόγω διασυνοριακών παρεµβολών,
εµποδίζοντας έτσι την πλήρη κάλυψη των ασύρµατων ευρυζωνικών εφαρµογών.
4.3.

Εφαρµογή ελάχιστου επιπέδου της απόδοσης ραδιοφάσµατος όσον αφορά
µελλοντικές χρήσεις του ψηφιακού µερίσµατος

Το ραδιοφάσµα του ψηφιακού µερίσµατος είναι ένας σπάνιος και πολύτιµος δηµόσιος πόρος
που εξυπηρετεί πολιτιστικές, οικονοµικές και κοινωνικές ανάγκες. Ως εκ τούτου, είναι
σηµαντικό όλοι οι δυνητικοί χρήστες να έχουν κίνητρο για να εξασφαλιστεί η
αποτελεσµατική χρήση του, αν και θα πρέπει να συνεκτιµάται ότι αυτό ενδεχοµένως
συνεπάγεται πρόσθετο κόστος επενδύσεων σε αποδοτικές τεχνολογίες. Η διαδικασία αυτή θα
µπορούσε να διευκολυνθεί σε µεγάλο βαθµό από µια συµφωνία για ένα ελάχιστο επίπεδο
αποτελεσµατικής χρήσης του ραδιοφάσµατος, που πρέπει να επιτυγχάνει κάθε χρήστης του
ψηφιακού µερίσµατος.
Για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη δυνατή χρήση του ψηφιακού µερίσµατος, καθώς και να
δηµιουργηθεί συνεκτικό πλαίσιο ειδικών τεχνικών µέτρων για αποτελεσµατική χρήση του
ραδιοφάσµατος, θα µπορούσαν να θεσπιστούν σε κοινοτικό επίπεδο κοινές ελάχιστες
απαιτήσεις για την αποδοτική χρήση του ψηφιακού µερίσµατος σε όλες τις εφαρµογές.
Σε αυτές τις περιόδους σοβαρών δηµοσιονοµικών περιορισµών, για την επίτευξη του εν λόγω
στόχου θα απαιτηθεί σαφής πολιτική δέσµευση, που θα πείσει όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη
για τα συλλογικά πλεονεκτήµατα µιας τέτοιας πρωτοβουλίας, καθώς και ένα σαφές σχέδιο
υλοποίησης.
5.

ΠΡΟΣΒΛΕΠΟΝΤΑΣ

ΣΕ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ

ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Η ενασχόληση µε τον εξελισσόµενο χαρακτήρα του ψηφιακού µερίσµατος είναι µια
«δυναµική» διαδικασία: εξελίξεις στην τεχνολογία, τις υπηρεσίες, στη ζήτηση της αγοράς και
τις απαιτήσεις της κοινωνίας θα επιβάλουν παράλληλη εξέλιξη και των δράσεων που
αποφασίστηκαν στον χάρτη πορείας. Εκτός από τις επείγουσες και στρατηγικές δράσεις που
παρουσιάζονται παραπάνω, υπάρχουν και πιο µακρόπνοες πρωτοβουλίες που θα µπορούσαν
να οδηγήσουν σε περαιτέρω αύξηση του δυναµικού και της χρηστικότητας του ψηφιακού
µερίσµατος σε µακροπρόθεσµη βάση. Η πρόσθετη χωρητικότητα που θα µπορούσε να
επιτευχθεί θα επιτρέψει στην ΕΕ να αντιµετωπίσει µελλοντικές προκλήσεις, όπως αιφνίδια
αύξηση της ζήτησης ραδιοφάσµατος για νέες, και εξ ορισµού απρόβλεπτες, εφαρµογές. Οι
παρατεταµένης διάρκειας κύκλοι σχεδιασµού του ραδιοφάσµατος επιβάλλουν τη συµφωνία
σχετικά µε τις εν λόγω πρωτοβουλίες πολύ πριν αυτές παράγουν αποτελέσµατα (συνήθως 5
έως 10 χρόνια νωρίτερα), και απαιτείται να έχει προηγηθεί κατάλληλη εκτίµηση του
αντίκτυπου, καθώς και ανάλυση των πιθανών ανταγωνιστικών επιπτώσεων τους.
Μεταξύ των πλέον ελπιδοφόρων πρωτοβουλιών που προσδιορίστηκαν στη µελέτη της
Επιτροπής περιλαµβάνονται:
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(1)

Προώθηση της συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών για την ανταλλαγή
µελλοντικών σχεδίων εγκατάστασης του δικτύου εκποµπών (π.χ. µετάβαση σε
MPEG-4 ή DVB-T2). Η κοινοτική συνεργασία θα µπορούσε να αποβλέπει σε
ηµεροµηνίες-στόχους για τη µετάβαση των δικτύων σε αποδοτικότερα πρότυπα
ραδιοφάσµατος και την κατάρτιση κοινών κατευθυντήριων γραµµών εφαρµογής.

(2)

Απαίτηση ότι όλοι οι ψηφιακοί τηλεοπτικοί δέκτες που θα πωλούνται στην ΕΕ
µετά από µια ορισµένη ηµεροµηνία (η οποία θα καθοριστεί) µπορούν να
λειτουργήσουν µε ένα πρότυπο συµπίεσης ψηφιακής µετάδοσης νέας γενιάς, όπως
είναι το πρότυπο H264/MPEG-4 AVC. Ο εξοπλισµός αυτός θα πρέπει επίσης να
είναι και «αντιστρόφως συµβατός» µε παλαιότερα πρότυπα ώστε να διασφαλίζεται
απρόσκοπτη λήψη των µεταδόσεων που χρησιµοποιούν κληροδοτηµένα πρότυπα. Ένα
τόσο φιλόδοξο µέτρο, που ήδη ξεκίνησε στη Γαλλία και προβλέπεται στην Ισπανία,
θα δηµιουργήσει κρίσιµη µάζα τηλεοπτικού εξοπλισµού υψηλών επιδόσεων στην
Ευρώπη και θα επιταχύνει την εγκατάσταση των σχετικών δικτυακών υποδοµών.

(3)

Καθορισµός ελάχιστου προτύπου για την ικανότητα των ψηφιακών τηλεοπτικών
δεκτών να ανθίστανται σε παρεµβολές (µη ευαισθησία έναντι παρεµβολών).
Κατασκευαστές εξοπλισµού και φορείς εκµετάλλευσης αντιµετωπίζουν αρκετό καιρό
ήδη την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι τα τερµατικά και οι τηλεοπτικοί δέκτες
ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν θα αλληλεπιδρούν µεταξύ τους. Ενώ οι τεχνικές
παράµετροι που διέπουν τη χρήση του µέρους της ζώνης των UHF για ασύρµατες
επικοινωνίες θα αποτρέπουν βλαβερές παρεµβολές στο τηλεοπτικό σήµα, η ύπαρξη
ενός ελάχιστου προτύπου για την ικανότητα των δεκτών να ανθίστανται σε πιθανή
παρεµβολή θα εξασφαλίζει καλύτερη ποιότητα λήψης για τους καταναλωτές, καθώς
και µείωση του κόστος ενδεχόµενων µέτρων προστασίας από παρεµβολές που µπορεί
να απαιτούνται για εξοπλισµό που λειτουργεί σε παρακείµενες ζώνες συχνοτήτων.

(4)

Εξέταση ευρύτερης εγκατάστασης δικτύων ενιαίας συχνότητας (SFN). Τα δίκτυα
αυτά είναι σηµαντικά αποδοτικότερα ως προς το ραδιοφάσµα, καθώς µπορούν να
καλύπτουν ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές χωρίς αλλαγή φέρουσας συχνότητας,
αλλά οι πραγµατικές επιδόσεις τους πρέπει ακόµη να αξιολογηθούν στην πράξη. Τα
κράτη µέλη θα µπορούσαν να κληθούν να ανταλλάξουν τις εµπειρίες τους από την
εγκατάσταση των SFN, µε την συνδροµή της επιτροπής ραδιοφάσµατος που θα
συλλέξει και θα αξιολογήσει τις πληροφορίες.

(5)

Υποστήριξη της έρευνας σε συστήµατα κινητών επικοινωνιών «ευέλικτης
συχνότητας». Η ανάπτυξη τέτοιων συστηµάτων θα απαιτήσει σηµαντικές επενδύσεις
που είναι πολύ δύσκολο να συγκεντρώσουν µεµονωµένοι κατασκευαστές, θα
µπορούσε όµως πιθανώς να επιτευχθεί σε βάση συνεργασίας, ενδεχοµένως µε διάθεση
κοινοτικής χρηµατοδότησης.

(6)

Εξασφάλιση της συνέχειας του ασύρµατου µικροφώνου και παρόµοιων
εφαρµογών µε προσδιορισµό των µελλοντικών εναρµονισµένων συχνοτήτων.
Στόχος θα είναι να καθοριστεί η καλύτερη στρατηγική για να εξασφαλιστεί η
αποτελεσµατική «διαδροµή της µετάβασης» για τους σηµερινούς χρήστες και
παραγωγούς συσκευών που χρησιµοποιούν τις αντίστοιχες ζώνες συχνοτήτων, και θα
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µπορούσε να περιλάβει περαιτέρω τεχνικές εργασίες από την CEPT29, βάσει εντολής
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
(7)

6.

Υιοθέτηση κοινής θέσης σχετικά µε τις δυνατότητες χρήσης του «λευκού
φάσµατος» ως πιθανού ψηφιακού µερίσµατος. Τα κράτη µέλη θα κληθούν να
συνεργαστούν µε την Επιτροπή για την εξέταση της δυνατότητας ανοίγµατος του
«λευκού φάσµατος», ή παρεµβαλλόµενου φάσµατος το οποίο παραµένει
αχρησιµοποίητο µεταξύ περιοχών που καταλαµβάνονται από ραδιοτηλεοπτικές
εκποµπές, προς χρήση από ευφυή ραδιοεξοπλισµό30, βάσει κοινού συνόλου τεχνικών
απαιτήσεων στην Ευρώπη.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Επιτροπή καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο να διατυπώσουν τις απόψεις
τους επί των προτάσεων πολιτικής για συντονισµένη προσέγγιση στο ψηφιακό µέρισµα.
Αφού ληφθεί δεόντως υπόψη η συµβολή των δύο θεσµικών οργάνων, η Επιτροπή προτίθεται
να ενσωµατώσει τα στοιχεία των προτάσεων στο ευρύτερο πρόγραµµα δράσης για το
ραδιοφάσµα που θα υποβληθεί το 2010 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο προς
έγκριση.
Επιπλέον, και ως θέµα επείγοντος χαρακτήρα, η Επιτροπή θα υποβάλλει στην επιτροπή
ραδιοφάσµατος την πρότασή της που αφορά την τεχνική εναρµόνιση της υποζώνης των 790862 MHz για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών ώστε να γνωµοδοτήσει αρµοδίως επ'
αυτής.
Τέλος, τα κράτη µέλη θα κληθούν να υποβάλουν έκθεση στην Επιτροπή, µέχρι τα µέσα του
2010, σχετικά µε την επιτελεσθείσα πρόοδο στην κατεύθυνση της έγκαιρης κατάργησης των
αναλογικών εκποµπών.

29
30
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Ευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη των ∆ιοικήσεων Ταχυδροµείων και Τηλεπικοινωνιών.
Οι γνωστικές ραδιοτεχνολογίες επιτρέπουν σε ραδιοεξοπλισµό να εντοπίζει συχνότητες που σε
δεδοµένη στιγµή δεν καταλαµβάνονται από πρωτογενείς χρήστες, και την προσωρινά εκµετάλλευσή
τους.
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