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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

19.06.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0171/2007, внесена от Breeda Moynihan Cronin TD (член на 
парламента на Република Ирландия), относно неизпълнението от страна на 
ирландските телекомуникационни органи на задълженията им, произтичащи 
от Директивата относно универсалната услуга 

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията, член на парламента на Ирландия, действаща от името на 
своите избиратели в по-малко облагодетелстван планински регион (Black Valley) в 
южната част на графство Кери, протестира срещу неизпълнението от националните 
телекомуникационни органи на техните задължения по отношение предоставянето на 
интерактивни и глобални връзки за потребители на телефонни и електронни мрежи.  Тя 
твърди, че ирландският парламент е назначил техническо проучване по въпроса, което 
е предоставило редица решения и препоръки; въпреки това, ситуацията не се е 
променила поради нежелание на органите да вземат необходимите технически и 
финансови мерки за изграждане на интегрирана телекомуникационна система.  Затова 
вносителката на петицията счита, че Ирландия следва да се съобрази с разпоредбите на 
член 2 (букви б) и в)), и член 4 (параграфи 1 и 2) от Директивата за универсалната 
услуга и отправя искане за намеса от страна на Съюза.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 5 юни 2007 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 27 юли 2007 г.

Петицията касае липсата на адекватна телекомуникационна инфраструктура за 
жителите на региона Black Valley, разположен в графство Кери в Ирландия, както и 
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предполагаемото неизпълнение от ирландските телекомуникационни органи и от 
отговорния оператор Eircom на техните задължения съгласно Директива 2002/22/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно универсалната услуга и 
правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги 
(Директива за универсалната услуга).

По-специално, в петицията се посочва, че а) към настоящия момент жителите на Black 
Valley имат наземна система за стационарна комуникация, известна като Rurtel, която е 
много податлива на повреди; б) във Valley мобилните телефони нямат покритие.

Като начало трябва да се отбележи, че обхватът на задълженията по предоставяне на 
универсалната услуга съгласно Директивата за универсалната услуга не включва 
мобилни комуникационни услуги.  По-специално, в Съобщението относно доклада за 
резултатите от преразглеждането на приложното поле на универсалната услуга в 
съответствие с член 15, параграф 2 на Директива 2002/22/ЕО (прието на 7 април 2006 г., 
COM(2006)163), Комисията изрази становището, че нито мобилните, нито 
широколентовите комуникации отговарят на изискванията на Директивата за 
универсалната услуга за включване в приложното поле на универсалната услуга. 
Същевременно Комисията отбеляза, че, като се има предвид развитието на 
технологиите и пазара, тя би преразгледала този въпрос в контекста на Зелената книга 
на тази тема, която се очаква да бъде приета в началото на 2008 г.

По отношение на липсата на адекватна стационарна телекомуникационна 
инфраструктура, член 4 от Директивата за универсалната услуга задължава държавите-
членки да гарантират изпълнението на всички разумни молби за свързване на 
определен обект към обществената телефонна мрежа при определен обект и за достъп 
до обществено достъпни телефонни услуги при определен обект чрез поне едно 
предприятие и уточнява, че предоставената връзка следва да позволи на крайните 
потребители да осъществяват и да приемат местни, национални и международни 
телефонни повиквания, факсимилни съобщения и данни при скорост на пренос на 
данните, достатъчна за функционален достъп до интернет, като се вземат предвид 
преобладаващите технологии, използвани от по-голямата част от абонатите и 
технологичната постижимост.  В член 3 от Директивата за универсалната услуга се 
посочва, че държавите-членки трябва да гарантират наличността на универсални 
услуги при определеното качеството за всички крайни потребители на тяхната 
територия, независимо от географското разположение и на приемлива цена в контекста 
на специфичните национални условия.  Член 11 от Директивата за универсалната 
услуга съдържа няколко разпоредби, предвидени да гарантират качество на 
универсалната услуга.

В съображение 7 от Директивата за универсалната услуга се обяснява, че държавите-
членки могат, в контекста на задълженията по универсалната услуга и като се вземат 
предвид националните условия, да предприемат специфични мерки спрямо 
потребителите в селски или географски изолирани райони.  В съображение 8 от 
Директивата за универсалната услуга се посочва, че а) изискването на потребителите, 
при поискване, да се осигури връзка към обществената телефонна мрежа при определен 
обект е ограничено до единична теснолентова мрежова връзка;  б) връзките към 
обществената телефонна мрежа при определен обект трябва да са в състояние да 



CM\785673BG.doc 3/5 PE392.341v02-00

BG

поддържат пренос на глас и данни със скорост, достатъчна за достъп до услуги в реално 
време, като например тези, които се предоставят от обществен интернет; в) в отделни 
случаи, когато връзката към обществената телефонна мрежа при определен обект 
очевидно не е в състояние да поддържа задоволителен достъп до интернет, държавите-
членки трябва да могат да поставят изискване за подобряване на връзката до достигане 
на равнището, което се предоставя на по-голямата част от абонатите, за да може да 
поддържа скорост на пренос на данни, достатъчна за достъп до Интернет.

Според информацията, достъпна на Комисията, отговорният оператор Eircom е 
определен за доставчик на универсална услуга в Ирландия за целите на свързване към 
обществената телефонна мрежа при определен обект и достъп до обществени 
телефонни услуги при определен обект.

В известието за решение и отговора на запитване 05/70 от 7 септември 2005 г.1
ирландският национален регулаторен орган по телекомуникации (комисия за 
регулиране на комуникациите – ComReg) определи конкретни изисквания относно 
предоставянето на достъп при определен обект – връзки към обществена телефонна 
мрежа и предоставяне на функционален достъп до интернет.  По-специално, ComReg 
уточни, че доставчикът на универсална услуга (Eircom) следва да положи всички 
усилия в разумни граници, за да гарантира, че всички връзки към обществената 
телефонна мрежа са в състояние да пренасят данни с минимална скорост от 28.8 kbit/s.

В допълнение към това, ComReg е решила редовно да публикува показатели за 
постигнатите резултати по предоставянето на универсалната услуга от страна на 
Eircom, за да може да повиши обществената осведоменост по тези въпроси (вж. 
Информационно известие 07/11 от 23 февруари 2007 г.2).  Такива показатели за 
постигнатите резултати включват отчети за повреди и време за отстраняването им, 
както и процента на линиите, които са в състояние да работят при скорост над целевата 
скорост от 28.8 kbit/s.

Следователно, изглежда, че ирландските телекомуникационни органи са предприели 
няколко стъпки с цел гарантиране на висококачествена универсална услуга за 
ирландските потребители и предприятия.

Комисията не възнамерява да дава окончателен отговор относно конкретната ситуация 
с жителите на Black Valley, както и относно адекватността на наземната система за 
стационарна комуникация, известна като Rurtel, в контекста на изискванията на 
Директивата за универсалната услуга.  По-специално, за тази цел би била необходима 
точна информация за скоростта на достъп до интернет/пренос на данни, поддържана от 
Rurtel, статистическа информация за повреди по линиите на Rurtel и времето за тяхното 
отстраняване, както и информация относно ограничения от техническо естество в Black 
Valley (подобна информация не е достъпна от обществени източници). Службите на 
Комисията ще повдигнат въпроса пред ирландските държавни органи в контекста на 
мониторинга относно прилагането на регулаторната рамка.

                                               
1 http://www.comreg.ie/_fileupload/publications/ComReg0570.pdf
2 http://www.odtr.ie/_fileupload/publications/ComReg0711.pdf
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4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 19 юни 2009 г.

Комисията за регулиране на комуникациите  (ComReg), ирландският национален 
регулаторен орган за електронни комуникации, е взела мерки за повишаване на 
качеството на универсалната услуга, достъпна за всички ирландски крайни 
потребители. По-конкретно след обществена консултация през 2007 г. ComReg реши 
през май 2008 г.1 да определи законово задължителни и приложими целеви показатели 
за задълженията на отговорния стопански субект за универсалната услуга, които да 
бъдат постигнати в повечето случаи до средата на 2009 г .   Решението задължава 
оператора по-конкретно да ограничи повредите по линиите (например "максимум от 
15.5 повреди за 100 линии, който да се постигне и да се спазва напълно до 30 юни 2009 
г."), както и да постигне отстраняване на 80% от повредите в рамките на два работни 
дни, 99.8% - в рамките на пет работни дни, а всички повреди да са отстранени в 
рамките на десет работни дни.  Тези общи мерки се очаква да бъдат от полза също и за 
жителите на Black Valley.

Що се отнася до техническите мерки за подобряване на качеството на универсалната 
услуга за жителите на Black Valley по-конкретно, отговорният оператор е посочил на 
Комисията през октомври 2008 г., че е предприел безплатно за потребителите 
инсталирането на мрежа тип  WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access), 
която би позволила на жителите достъпа до широколентови интернет услуги2 и те биха 
могли да осъществяват телефонни обаждания чрез технология VoIP (voice over the 
internet protocol).

През февруари и април 2009 г. отговорният оператор потвърди на ComReg следното:

Работата по инсталирането на мрежата WiMAX е започнала през септември 2008 г. 
Понастоящем има пет инсталирани базови станции за WiMAX и мрежата е в процес на 
изпитване (тестинг). Превключването, което е последният етап от разгръщането на 
WiMAX, е трябвало да започне през април 2009 г. Решението VoIP (voice over the 
internet protocol) е трябвало да бъде достъпно за жителите на Black Valley в началото на 
април. С настройването на една или две потребителски връзки на ден се е очаквало 
всички инсталации да приключат до края на май 2009 г.

Комисията очаква, че гореизброените мерки ще гарантират на жителите на Black Valley 
достъп до съвременни телекомуникационни услуги в съответствие с изискванията на 
Директивата за универсалната услуга. Комисията отново ще се свърже с ирландските 
органи, за да се потвърди успешното прилагане на тези мерки на практика.

В този контекст следва също да се отбележи, че съгласно инициативата на 
Европейската комисия i2010, Ирландия, наред с други държави-членки, въведе своя 
национална стратегия за широколентови услуги. За тази цел на 22 януари 2009 г. 
ирландското правителство обяви национална схема за широколентови услуги за 

                                               
1 Вж. http://www.odtr.ie/_fileupload/publications/ComReg0837.pdf
2 Това надхвърля функционалния (широколентов) интернет достъп, както се изисква от 
Директивата за универсалната услуга (член 4).
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постигане на националната цел чрез мобилизиране на национални, частни и средства на 
ЕС (изчислявани на общо 223 млн. евро) за предоставяне на широколентови услуги в 
селските райони, които понастоящем не получават адекватно обслужване и 
представляват 10% от населението и 33% от площта на страната. Съгласно тази схема 
Ирландия ще има 100% покритие до септември 2010 г., а половината от площта, 
включваща се в схемата, ще получи покритие до края на 2009 г. 

Със своя план за икономическо възстановяване Комисията иска да насърчи напредъка в 
целия ЕС, за да постигне 100% покритие с висококачествен интернет достъп за всички 
граждани до 2010 г. По тази причина Европейската комисия на 28 януари 2008 г. излезе 
с предложение за допълнителна инвестиция от 1 млрд. евро, която да се разпределя по 
фонда за развитие на селските райони и която ще помогне селските райони да получат 
интернет достъп. Това потенциално би могло да е от полза за райони като Black Valley 
или други селски райони в Ирландия. 


