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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0171/2007, της Breeda Moynihan Cronin TD, μέλους του ιρλανδικού 
κοινοβουλίου- Teachta Dála, σχετικά με τη μη τήρηση από μέρους των ιρλανδικών 
τηλεπικοινωνιακών αρχών των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από την οδηγία για 
την καθολική υπηρεσία

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα, μέλος του ιρλανδικού κοινοβουλίου, ενεργώντας εκ μέρους των ψηφοφόρων 
της από μια λιγότερο ευνοημένη ορεινή περιοχή (Black Valley) στο νότιο Kerry, 
διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι οι εθνικές τηλεπικοινωνιακές αρχές δεν έχουν τηρήσει τις 
υποχρεώσεις τους όσον αφορά την παροχή διαδραστικών και καθολικών συνδέσεων για τους 
χρήστες των τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών δικτύων. Ισχυρίζεται ότι το ιρλανδικό 
κοινοβούλιο ζήτησε την εκπόνηση τεχνικής μελέτης σχετικά με το ζήτημα, στην οποία 
προτείνεται μια σειρά λύσεων και συστάσεων· ωστόσο, η κατάσταση δεν έχει αλλάξει λόγω 
της άρνησης των αρχών να λάβουν τα απαραίτητα τεχνικά και οικονομικά μέτρα για τη 
δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος τηλεπικοινωνιών. Η αναφέρουσα θεωρεί, ως εκ 
τούτου, ότι η Ιρλανδία θα έπρεπε να τηρεί τις διατάξεις του άρθρου 2 (σημεία β και γ) και 4 
(παράγραφοι 1 και 2) της οδηγίας για την καθολική υπηρεσία, και καλεί την Ένωση να 
παρέμβει.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Ιουνίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Ιουλίου 2007.

Η αναφορά αφορά τη μη διαθεσιμότητα κατάλληλων τηλεπικοινωνιακών υποδομών στους 
κατοίκους του Black Valley που βρίσκεται στην κομητεία Kerry της Ιρλανδίας, καθώς και 
την εικαζόμενη μη συμμόρφωση των ιρλανδικών τηλεπικοινωνιακών αρχών και του 
κατεστημένου φορέα εκμετάλλευσης Eircom προς τις υποχρεώσεις τους δυνάμει της οδηγίας 
2002/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 για 
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την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία καθολικής υπηρεσίας).

Συγκεκριμένα, η αναφορά επισημαίνει ότι α) επί του παρόντος, οι κάτοικοι του Black Valley 
διαθέτουν ένα σύστημα με συσσωρευτή για επίγειες επικοινωνίες, γνωστό ως Rurtel, που 
είναι εξαιρετικά ευπαθές· β) δεν υπάρχει σήμα κινητής τηλεφωνίας στο Black Valley.

Πρέπει να σημειωθεί εξαρχής ότι το πεδίο εφαρμογής των υποχρεώσεων καθολικής 
υπηρεσίας δυνάμει της οδηγίας καθολικής υπηρεσίας δεν επεκτείνεται στις υπηρεσίες κινητής 
τηλεφωνίας. Ειδικότερα, στην ανακοίνωση για την έκθεση σχετικά με το πόρισμα της 
επανεξέτασης του πεδίου εφαρμογής της καθολικής υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 15 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2002/22/ΕΚ (που εγκρίθηκε στις 7 Απριλίου 2006, COM(2006) 
163), η Επιτροπή δήλωσε ότι ούτε οι κινητές ούτε οι ευρυζωνικές επικοινωνίες καλύπτουν
τους όρους της οδηγίας καθολικής υπηρεσίας για συμπερίληψη στο πεδίο εφαρμογής της 
καθολικής υπηρεσίας. Συγχρόνως, η Επιτροπή σημείωσε ότι δεδομένων των εξελίξεων στην
τεχνολογία και την αγορά, θα επανεξετάσει αυτό το θέμα στο πλαίσιο μιας πράσινης βίβλου
σχετικής με το θέμα που αναμένεται να εγκριθεί στις αρχές του 2008.

Όσον αφορά την έλλειψη κατάλληλης σταθερής τηλεπικοινωνιακής υποδομής, το άρθρο 4 
της οδηγίας καθολικής υπηρεσίας υποχρεώνει τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν ότι κάθε 
εύλογο αίτημα για σύνδεση, σε σταθερές θέσεις, με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο και για 
πρόσβαση σε διαθέσιμες στο κοινό τηλεφωνικές υπηρεσίες σε σταθερές θέσεις, ικανοποιείται 
από μία τουλάχιστον επιχείρηση, και προσδιορίζει ότι η παρεχόμενη σύνδεση πρέπει να 
επιτρέπει στους τελικούς χρήστες να πραγματοποιούν και να δέχονται τοπικές, εθνικές και 
διεθνείς τηλεφωνικές κλήσεις, τηλεομοιοτυπικές επικοινωνίες και επικοινωνίες δεδομένων, 
με ρυθμούς δεδομένων που είναι επαρκείς προκειμένου να επιτρέπουν τη λειτουργική 
πρόσβαση στο Διαδίκτυο, λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες τεχνολογίες που 
χρησιμοποιεί η πλειοψηφία των συνδρομητών και την τεχνολογική σκοπιμότητα. Το άρθρο 3
της οδηγίας καθολικής υπηρεσίας αναφέρει ότι τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι καθολικές 
υπηρεσίες διατίθενται σε καθορισμένη ποιότητα σε κάθε τελικό χρήστη στην επικράτειά 
τους, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική του θέση, και, υπό το πρίσμα των ειδικών εθνικών 
προϋποθέσεων, σε προσιτή τιμή. Το άρθρο 11 της οδηγίας καθολικής υπηρεσίας περιέχει 
αρκετές διατάξεις που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας της καθολικής υπηρεσίας.

Η αιτιολογική σκέψη 7 της οδηγίας καθολικής υπηρεσίας εξηγεί ότι τα κράτη μέλη μπορούν, 
στη συνάρτηση των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας και βάσει των εθνικών συνθηκών, να 
λαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα για τους καταναλωτές, σε αγροτικές ή γεωγραφικά 
απομονωμένες περιοχές. Η αιτιολογική σκέψη 8 της οδηγίας καθολικής υπηρεσίας αναφέρει 
ότι α) η απαίτηση να παρέχει στους χρήστες, κατόπιν αιτήματος, σύνδεση με το δημόσιο 
τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερές θέσεις περιορίζεται σε μία μόνο σύνδεση δικτύου στενής 
ζώνης· β) Οι συνδέσεις με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερές θέσεις θα πρέπει να 
είναι ικανές να υποστηρίζουν, εκτός της ομιλίας, επικοινωνίες δεδομένων σε ταχύτητες 
κατάλληλες για πρόσβαση σε επιγραμμικές υπηρεσίες, όπως αυτές που παρέχονται μέσω του 
κοινόχρηστου Διαδικτύου· γ) στις περιπτώσεις που η σύνδεση με το δημόσιο τηλεφωνικό 
δίκτυο σε σταθερές θέσεις είναι σαφώς ανεπαρκής προκειμένου να υποστηρίξει την 
πρόσβαση στο Διαδίκτυο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να απαιτούν να 
αναβαθμίζεται η σύνδεση στο επίπεδο που απολαύει η πλειοψηφία των συνδρομητών, ώστε 
να εξασφαλίζεται ρυθμός δεδομένων επαρκής για την πρόσβαση στο Διαδίκτυο.
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Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτει η Επιτροπή, ο κατεστημένος φορέας 
εκμετάλλευσης Eircom έχει οριστεί ως φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας της Ιρλανδίας
για τις συνδέσεις με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο και την πρόσβαση στις διαθέσιμες στο 
κοινό τηλεφωνικές υπηρεσίες σε σταθερές θέσεις.

Στην κοινοποίηση απόφασης και στην απάντηση προς διαβούλευση 05/70 της 7ης 
Σεπτεμβρίου 20051, η εθνική ρυθμιστική αρχή τηλεπικοινωνιών της Ιρλανδίας (Επιτροπή 
Ρύθμισης Τηλεπικοινωνιών  ComReg) όρισε συγκεκριμένες απαιτήσεις σχετικά με την 
παροχή πρόσβασης σε σταθερές θέσεις – συνδέσεις με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο και 
παροχή λειτουργικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Ειδικότερα, η ComReg διευκρίνισε ότι ο 
φορέας παροχής καθολικών υπηρεσιών (Eircom) θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια 
προκειμένου να εξασφαλίσει ότι όλες οι συνδέσεις στο διαθέσιμο προς το κοινό τηλεφωνικό 
δίκτυο είναι ικανές να υποστηρίξουν έναν εύλογο ελάχιστο ρυθμό δεδομένων τουλάχιστον 
28,8 kbit/s.

Εξάλλου, η ComReg έχει αποφασίσει να δημοσιεύσει δείκτες επιδόσεων σχετικά με την 
παροχή καθολικής υπηρεσίας από την Eircom σε τακτική βάση, ώστε να προωθήσει την 
ενημέρωση του κοινού για τα συναφή θέματα (βλ. ενημερωτική ανακοίνωση 07/11 της 23ης 
Φεβρουαρίου 20072). Αυτοί οι δείκτες απόδοσης περιλαμβάνουν τα αναφερθέντα σφάλματα 
και τον χρόνο αποκατάστασης σφάλματος καθώς και το ποσοστό των γραμμών που είναι 
ικανές για υπέρβαση του στόχου των 28,8 kbit/s.

Συνεπώς, φαίνεται ότι οι ιρλανδικές τηλεπικοινωνιακές αρχές έχουν λάβει αρκετά μέτρα ώστε 
να εξασφαλίσουν υψηλής ποιότητας καθολική υπηρεσία στους καταναλωτές και τις 
επιχειρήσεις της Ιρλανδίας.

Η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να δώσει οριστική απάντηση σχετικά με τη συγκεκριμένη 
κατάσταση των κατοίκων του Black Valley και την επάρκεια του συστήματος με 
συσσωρευτή για τις επίγειες επικοινωνίες, γνωστού ως Rurtel, υπό το πρίσμα των 
απαιτήσεων της οδηγίας καθολικής υπηρεσίας. Ειδικότερα, για τον σκοπό αυτόν θα 
απαιτούνταν ακριβείς πληροφορίες για την πρόσβαση στο Διαδίκτυο και τους ρυθμούς 
μεταβίβασης δεδομένων που υποστηρίζει το Rurtel, στατιστικά στοιχεία για τα σφάλματα 
γραμμής του Rurtel και τους χρόνους αποκατάστασης σφάλματος, καθώς και πληροφορίες 
για περιορισμούς τεχνικής φύσης στο Black Valley (αυτές οι πληροφορίες δεν είναι άμεσα 
διαθέσιμες από τις δημόσιες πηγές). Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα θέσουν αυτό το θέμα 
στις ιρλανδικές αρχές στο πλαίσιο της παρακολούθησης της εφαρμογής του ρυθμιστικού 
πλαισίου.

4.    Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Ιουνίου 2009.

Η Επιτροπή Ρύθμισης Τηλεπικοινωνιών (Comreg), η ιρλανδική εθνική ρυθμιστική αρχή για 
τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, έλαβε μέτρα για να βελτιώσει την ποιότητα της Καθολικής 
Υπηρεσίας που παρέχεται σε όλους τους Ιρλανδούς τελικούς χρήστες. Ειδικότερα, μετά από 

                                               
1 http://www.comreg.ie/_fileupload/publications/ComReg0570.pdf
2 http://www.odtr.ie/_fileupload/publications/ComReg0711.pdf
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δημόσια διαβούλευση το 2007, η ComReg αποφάσισε τον Μάιο του 20081 να καθορίσει 
νομικά δεσμευτικούς και δυνάμενους να επιβληθούν στόχους απόδοσης σχετικά με την 
εκπλήρωση, στις περισσότερες περιπτώσεις, έως τα μέσα του 2009, των υποχρεώσεων του 
κατεστημένου φορέα εκμετάλλευσης της Καθολικής Υπηρεσίας. Ειδικότερα, η απόφαση 
υποχρεώνει τον κατεστημένο φορέα εκμετάλλευσης να μειώσει τα ποσοστά σφαλμάτων 
γραμμής ( ήτοι "θα πρέπει να επιτευχθεί  έως τις 30 Ιουνίου 2009 και να διατηρηθεί πλήρως  
ένα μέγιστο ποσοστό 15,5 σφαλμάτων ανά 100 γραμμές"), καθώς και να επιτύχει την 
αποκατάσταση του 80% των σφαλμάτων γραμμής εντός δύο εργάσιμων ημερών, του 99,8% 
εντός πέντε εργάσιμων ημερών, και την αποκατάσταση όλων των σφαλμάτων εντός δέκα 
εργάσιμων ημερών. Αυτά τα γενικά μέτρα αναμένεται να ωφελήσουν επίσης και τους 
κατοίκους της Black Valley.

Όσον αφορά τα τεχνικά μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της Καθολικής Υπηρεσίας που 
παρέχεται ειδικότερα στους κατοίκους της Black Valley, ο κατεστημένος φορέας 
εκμετάλλευσης ανακοίνωσε στην Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2008 ότι ανέλαβε να 
εγκαταστήσει, ατελώς, δίκτυο WiMAX  (Παγκόσμια Διαλειτουργικότητα για την Πρόσβαση 
σε Μικροκύματα), το οποίο θα επιτρέψει στους κατοίκους να αποκτήσουν πρόσβαση στις 
υπηρεσίες ευρυζωνικού Διαδικτύου2 και να πραγματοποιούν τηλεφωνικές κλήσεις 
χρησιμοποιώντας την τεχνολογία VoIP (φωνητικές υπηρεσίες μέσω του πρωτοκόλλου 
Internet).

Τον Φεβρουάριο και τον Απρίλιο του 2009 ο κατεστημένος φορέας εκμετάλλευσης 
επιβεβαίωσε στην ComReg τα ακόλουθα:

Οι εργασίες για την εγκατάσταση του δικτύου WiMAX  άρχισαν τον Σεπτέμβριο του 2008. 
Επί του παρόντος έχουν εγκατασταθεί πέντε  σταθμοί βάσης WiMAX, και το δίκτυο 
δοκιμάζεται. Η αλλαγή σε επίπεδο πελάτη, που αποτελεί το τελικό στάδιο της ανάπτυξης του 
WiMAX,   έχει προγραμματιστεί να αρχίσει τον Απρίλιο του 2009. Η λύση VoIP (φωνητικές 
υπηρεσίες μέσω του πρωτοκόλλου Internet) θα διατίθεται στους κατοίκους της Black Valley
στις αρχές Απριλίου. Με την τακτοποίηση ενός ή δύο πελατών κάθε ημέρα, αναμένεται ότι  
όλες  οι εγκαταστάσεις θα έχουν ολοκληρωθεί έως τα τέλη Μαΐου 2009.

Η Επιτροπή αναμένει ότι τα προαναφερόμενα μέτρα θα εξασφαλίσουν στους κατοίκους της 
Black Valley πρόσβαση σε σύγχρονες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών που θα συμμορφώνονται 
στις απαιτήσεις  της οδηγίας για την Καθολική Υπηρεσία. Η Επιτροπή θα επικοινωνήσει εκ 
νέου με τις ιρλανδικές αρχές προκειμένου να επιβεβαιώσει την επιτυχή εφαρμογή στην πράξη 
των μέτρων αυτών.

Σχετικώς, θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας i2010 της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ιρλανδία, μαζί με άλλα κράτη μέλη, έχει θεσπίσει την εθνική της 
στρατηγική για την ευρυζωνικότητα. Για το σκοπό αυτό, στις 22 Ιανουαρίου 2009, η 
κυβέρνηση της Ιρλανδίας ανακοίνωσε το Εθνικό Σχέδιο Ευρυζωνικότητας  για την επίτευξη 
του εθνικού της στόχου κινητοποιώντας εθνικούς, κοινοτικούς και ιδιωτικούς πόρους ( το 
σύνολο των οποίων υπολογίζεται σε 223 εκατ. ευρώ) για την παροχή υπηρεσιών 

                                               
1 Βλέπε http://www.odtr.ie/_fileupload/publications/ComReg0837.pdf
2 Αυτό βαίνει πέραν της λειτουργικής (στενής ζώνης) πρόσβασης στο Διαδίκτυο που απαιτείται από την 
οδηγία για την Καθολική Υπηρεσία (Άρθρο 4).
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ευρυζωνικότητας  στις αγροτικές περιοχές που σήμερα υποεξυπηρετούνται και καλύπτουν 
περίπου το 10% του πληθυσμού και το 33% της έκτασης της χώρας. Σύμφωνα με το σχέδιο, η 
Ιρλανδία θα καλύπτεται κατά 100% έως τον Σεπτέμβριο του 2010 και το ήμισυ της 
προβλεπόμενης από το σχέδιο επιφάνειας θα καλύπτεται έως τα τέλη του 2009.

Με το σχέδιο της για την οικονομική ανάκαμψη, η Επιτροπή επιθυμεί να προωθήσει την 
πρόοδο σε ολόκληρη την ΕΕ  προκειμένου να επιτύχει κατά 100%  διαδικτυακή κάλυψη 
υψηλής ταχύτητας για όλους τους πολίτες έως το 2010. Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή υπέβαλε πρόταση στις 28 Ιανουαρίου 2008 για μια συμπληρωματική επένδυση 1 
δισ. ευρώ - που πρόκειται να διατεθεί μέσω των ταμείων για την ανάπτυξη της υπαίθρου - η 
οποία θα βοηθήσει τις αγροτικές περιοχές να συνδεθούν επιγραμμικά. Αυτό θα μπορούσε 
δυνητικά να ωφελήσει περιοχές όπως η Black Valley ή άλλες περιοχές της Ιρλανδίας.


