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Andragende 0171/2007 af Breeda Moynihan Cronin TD, irsk parlamentsmedlem, om de 
irske telekommunikationsmyndigheders manglende overholdelse af forpligtelserne i 
forsyningspligtdirektivet

1. Sammendrag

Andrageren, som er irsk parlamentsmedlem, repræsenterer sine vælgere i et ugunstigt stillet 
bjergområde (Black Valley) i det sydlige Kerry og protesterer over, at de nationale 
telekommunikationsmyndigheder ikke har opfyldt deres forpligtelser i forbindelse med 
levering af interaktive og globale forbindelser til brugere af telefoner og elektroniske netværk. 
Hun hævder, at det irske parlament havde igangsat en teknisk undersøgelse om emnet, som 
præsenterede en række løsninger og anbefalinger. Situationen har imidlertid ikke ændret sig 
på grund af myndighedernes modvilje mod at træffe de nødvendige tekniske og finansielle 
foranstaltninger til etablering af et integreret telekommunikationssystem. Andrageren mener 
på baggrund heraf, at Irland bør overholde bestemmelserne i artikel 2, litra b) og c), og artikel 
4, stk. 1 og 2, i forsyningspligtdirektivet, og beder Unionen om at gribe ind.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. juni 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. juli 2007.

"Andragendet vedrører manglende adgang for indbyggerne i Black Valley i Kerry i Irland til 
en tilstrækkelig telekommunikationsinfrastruktur såvel som de irske 
telekommunikationsmyndigheders og den nuværende operatørs, Eircom, påståede manglende 
overholdelse af forpligtelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/22/EF af 7. 
marts 2002 om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester (forsyningspligtdirektivet).

Det anføres specifikt i andragendet, at (a) indbyggerne i Black Valley i øjeblikket har adgang 
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til et batteridrevet system for fastnetkommunikation, Rurtel, der meget ofte bryder sammen, at 
(b) der ikke er noget mobiltelefonsignal i dalen.

Indledningsvis bemærkes, at mobilkommunikationstjenester ikke er omfattet af 
forsyningspligtydelserne i forsyningspligtdirektivet. I Kommissionens meddelelse - Rapport 
om resultaterne af nyvurderingen af forsyningspligtens omfang i henhold til artikel 15, stk. 2, 
i direktiv 2002/22/EF af 7. april, KOM(2006)0163, indtog Kommissionen den holdning, at 
hverken mobil- eller bredbåndstjenester opfyldte betingelserne i forsyningspligtdirektivet for 
at blive inddraget under forsyningspligten. Kommissionen bemærkede samtidig, at den på 
baggrund af den aktuelle markeds- og teknologiudvikling ville gennemgå spørgsmålet på ny i 
en grønbog om dette emne, der forventes vedtaget i starten af 2008.

Med hensyn til den manglende adgang til en tilstrækkelig telekommunikationsinfrastruktur på 
et fast sted skal medlemsstaterne i henhold til forsyningspligtdirektivets artikel 4 sikre, at alle 
rimelige anmodninger om tilslutning til det offentlige telefonnet på et fast sted og om adgang 
til offentligt tilgængelige telefonitjenester på et fast sted efterkommes af mindst én 
virksomhed, og det præciseres, at tilslutningen skal give slutbrugerne mulighed for at foretage 
og modtage lokale, nationale og internationale telefonopkald, telefaxopkald og dataoverførsler 
ved transmissionshastigheder, der er tilstrækkelige til at give funktionel adgang til internettet, 
under hensyn til den fremherskende teknologi, der bruges af de fleste abonnenter, samt hvad 
der er teknologisk muligt. Det angives i forsyningspligtdirektivets artikel 3, at 
medlemsstaterne skal sikre, at alle slutbrugere på deres område, uanset hvor de geografisk 
befinder sig, har mulighed for at få adgang til forsyningspligtydelser, i den krævede kvalitet 
og, under hensyn til de særlige nationale forhold, til en rimelig pris.
Forsyningspligtdirektivets artikel 11 indeholder en række bestemmelser, der har til formål at 
sikre forsyningspligtydelser af høj kvalitet.

Det anføres i forsyningspligtdirektivets betragtning 7, at medlemsstaterne i forbindelse med 
forsyningspligten og på baggrund af de nationale vilkår kan træffe særlige foranstaltninger for 
forbrugere i landdistrikter og geografisk afsidesliggende områder. Det anføres i 
forsyningspligtdirektivets betragtning 8, at (a) kravet om efter anmodning at forsyne brugere 
med en tilslutning til det offentlige telefonnet på et fast sted kun gælder for en enkelt 
smalbåndstilslutning, at (b) tilslutninger til det offentlige telefonnet på et fast sted bør 
understøtte tale- og datakommunikation ved hastigheder, der er tilstrækkelige til at give 
adgang til onlinetjenester som f.eks. dem der udbydes via det offentlige internet, at (c) i 
særlige tilfælde, hvor det er klart, at tilslutningen til det offentlige telefonnet på et fast sted 
ikke giver mulighed for tilfredsstillende internet-adgang, bør medlemsstaterne kunne kræve, 
at tilslutningen ændres, så den bringes op på det niveau, der gælder for størsteparten af 
abonnenterne, således at den understøtter transmissionshastigheder, der giver mulighed for 
internet-adgang.

Ifølge Kommissionens oplysninger er den nuværende operatør, Eircom, blevet udpeget som 
befordringspligtig virksomhed i Irland og skal således sikre tilslutningen til det offentlige 
telefonnet på et fast sted og adgangen til offentligt tilgængelige telefonitjenester på et fast 
sted.
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I beslutningsmeddelelse og høringssvar 05/70 af 7. september 20051 har de irske nationale 
tilsynsmyndigheder på telekommunikationsområdet (Commission for Communications 
Regulation - ComReg) fastsat specifikke krav om sikring af adgang på et fast sted -
tilslutninger til det offentlige telefonnet og sikring af funktionel adgang til internettet.
ComReg har især præciseret, at den befordringspligtige virksomhed (Eircom) skal gøre 
enhver rimelig indsats for sikre, at alle tilslutninger til det offentlige telefonnet understøtter en 
rimelig transmissionshastighed på mindst 28,8 kbit/s.

ComReg har desuden besluttet at offentliggøre resultatindikatorer vedrørende Eircoms 
opfyldelse af befordringspligten med jævne mellemrum for at øge den offentlige bevidsthed 
på dette område (se Information Notice 07/11 af 23. februar 20072). Disse resultatindikatorer 
omfatter bl.a. rapporterede fejl og fejlretningstid såvel som den procentvise andel af linjer, der 
understøtter transmissionshastigheder på over 28,8 kbit/s.

De irske telekommunikationsmyndigheder har således tilsyneladende iværksat adskillige 
tiltag med henblik på at sikre forsyningspligtydelser af høj kvalitet til irske forbrugere og 
virksomheder.

Kommissionen er ikke i stand til at give et endeligt svar med hensyn til indbyggerne i Black 
Valleys særlige situation og tilstrækkeligheden af det batteridrevne system for 
fastnetkommunikation, Rurtel, i lyset af betingelserne i forsyningspligtdirektivet. Vi har i 
denne forbindelse navnlig brug for præcise oplysninger om adgang til 
internettet/datatransmissionshastigheder understøttet af Rurtel, statistiske oplysninger om 
Rurtels linjefejl og fejlretningstid såvel som oplysninger om tekniske begrænsninger i Black 
Valley (sådanne oplysninger er ikke umiddelbart offentligt tilgængelige). Kommissionens 
tjenestegrene vil rejse dette spørgsmål med de irske myndigheder i forbindelse med 
overvågningen af gennemførelsen af lovgivningsrammen."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 19. juni 2009.

De irske nationale tilsynsmyndigheder på telekommunikationsområdet (The Commission for 
Communication Regulation (ComReg)) har truffet foranstaltninger til at forbedre kvaliteten af   
den forsyningspligtydelse, som gøres tilgængelig for alle irske slutbrugere.   
   Efter en offentlig høring i 2007 besluttede ComReg i maj 20083 at fastsætte juridisk 
bindende og gennemførlige præstationsmål for det etablerede selskabs forpligtelser, som for 
størstedelens vedkommende skal være opfyldt i midten af 2009. Mere præcist forpligter 
beslutningen det etablerede selskab til at begrænse forekomsten af linjefejl (f.eks. må der højst 
være 15,5 fejl pr. 100 linjer, og dette mål skal fuldt ud være opfyldt senest den 30. juni 2009) 
og 80 % af linjefejlene skal være repareret inden for to arbejdsdage, 99,8 % repareret inden 
for fem arbejdsdage og alle repareret inden for ti arbejdsdage. Disse generelle 
foranstaltninger forventes også at gavne indbyggerne i Black Valley.

                                               
1 http://www.comreg.ie/_fileupload/publications/ComReg0570.pdf.
2 http://www.odtr.ie/_fileupload/publications/ComReg0711.pdf.
3 Se http://www.odtr.ie/_fileupload/publications/ComReg0837.pdf
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Hvad angår de tekniske foranstaltninger til at forbedre kvaliteten af de forsyningspligtydelser, 
som indbyggerne i navnlig Black Valley modtager, oplyste det etablerede selskab i oktober 
2008 Kommissionen om, at det havde påtaget sig gratis installation af netværket WiMAX 
(Worldwide Interoperability for Microwave Access), som ville gøre det muligt for 
indbyggerne at få adgang til bredbåndsinternettjenester1 og at ringe ved hjælp af VoIP-
teknologien (voice over the internet protocol).    

I februar og april 2009 har det etablerede selskab bekræftet følgende over for ComReg: 

Installationsarbejdet for netværket WiMAX begyndte i september 2008. Der er for tiden 
installeret fem WiMAX-basestationer, hvor netværket bliver testet. Den sidste fase i 
installationen af WiMAX er kundens tilslutning, og denne skulle være startet i april 2009.    
VoIP skulle have været til rådighed for indbyggerne i Black Valley i starten af april. Med 
tilslutning af én eller to kunder hver dag forventedes det, at alle installationer skulle være 
færdige ved udgangen af maj 2009.

Kommissionen forventer, at de ovennævnte foranstaltninger vil sikre indbyggerne i Black 
Valley adgang til mod e r n e  telekommunikationstjenester svarende til 
forsyningspligtdirektivets krav.   Kommissionen vil igen kontakte de irske myndigheder for 
at få bekræftet, at disse foranstaltninger er blevet gennemført i praksis med succes. 

I denne sammenhæng bør det også bemærkes, at Irland sammen med andre medlemsstater 
under Kommissionens i2010-initiativ har fået deres bredbåndsstrategi på plads.  Med henblik 
herpå bekendtgjorde den irske regering den 22. januar 2009 en national bredbåndsordning, der 
skal opfylde de nationale mål ved hjælp af nationale midler, EU-finansiering og private 
ressourcer (vurderet til i alt 223 millioner euro) til udbygningen af bredbånd til de 
landdistrikter, hvor der for øjeblikket ikke er tilstrækkelig dækning, hvilket berører omkring 
10 % af befolkningen og 33 % af landet. Ifølge denne ordning skulle bredbåndsnettet dække 
Irland 100 % senest i september 2010, og halvdelen af det område, der er omfattet af 
ordningen, skulle være dækket ved udgangen af 2009.

Med sin plan for økonomisk genopretning vil Kommissionen fremskynde udviklingen i hele 
EU for at opnå 100 % dækning med højhastighedsinternet til alle borgere senest i 2010. 
Derfor fremsatte Kommissionen den 28. januar 2008 et forslag om yderligere investeringer på 
1 milliard euro, som skal fordeles via fondene til udvikling af landdistrikter og sikre 
befolkningen på landet adgang til internettet. Områder som Black Valley eller andre 
landdistrikter i Irland kunne eventuelt få gavn af dette tiltag.

                                               
1 Dette går videre end den funktionelle (smalbånds-) internetadgang, der kræves i 
forsyningspligtdirektivet (artikel 4).


