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Asia: Vetoomus nro 171/2007, Breeda Moynihan Cronin TD, Irlannin parlamentin 
jäsen, Irlannin televiestintäviranomaisten epäonnistumisesta yleispalveluja ja 
käyttäjien oikeuksia koskevan direktiivin mukaisten velvoitteidensa täyttämisessä

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä, joka on Irlannin parlamentin jäsen ja toimii Kerryn eteläosissa 
sijaitsevalla syrjäisellä vuoristoseudulla (Black Valley) asuvien äänestäjiensä puolesta, esittää 
vastalauseensa siitä, että kansalliset televiestintäviranomaiset eivät ole täyttäneet velvoitettaan 
tarjota käyttäjille interaktiivinen ja kaikki tavoittava puhelinverkko ja sähköinen 
viestintäverkko. Hän kertoo Irlannin parlamentin teettäneen aiheesta teknisen tutkimuksen, 
jossa annettiin useita ratkaisumalleja ja suosituksia, mutta väittää tilanteen kuitenkin pysyneen 
muuttumattomana, koska viranomaiset eivät suostu ryhtymään tarvittaviin teknisiin ja 
taloudellisiin toimenpiteisiin yhtenäisen televiestintäjärjestelmän perustamiseksi. 
Vetoomuksen esittäjä katsoo, että Irlannin olisi noudatettava yleispalveluja ja käyttäjien 
oikeuksia koskevan direktiivin 2 artiklan b ja c alakohtaa sekä 4 artiklan 1 ja 2 kohtaa, ja 
pyytää Euroopan unionia puuttumaan asiaan.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 5. kesäkuuta 2007. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 202 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 27. heinäkuuta 2007

Vetoomuksen aiheena on Irlannissa Kerryn kreivikunnassa sijaitsevan Black Valleyn 
asukkailta puuttuvat asianmukaiset televiestinnän infrastruktuurit sekä Irlannin 
televiestinnästä vastaavien viranomaisten ja vakiintuneen operaattorin Eircomin väitetty 
epäonnistuminen täyttää velvollisuutensa, joista säädetään 7. maaliskuuta 2002 annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/22/EY yleispalvelusta ja käyttäjien 
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oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla (yleispalveludirektiivi).

Vetoomuksessa kerrotaan, että a) tällä hetkellä Black Valleyn asukkaat käyttävät herkästi 
hajoavaa akulla toimivaa Rurtel-järjestelmää lankaverkkoyhteyksille ja b) alue on 
matkapuhelimen kantoalueen ulkopuolella.

Heti aluksi on huomioitava, että yleispalveludirektiivin yleispalveluvelvoitteet eivät ulotu 
matkaviestintäpalveluihin. Tiedonannossaan, joka koskee kertomusta yleispalvelun laajuutta 
koskevan uudelleentarkastelun tuloksista direktiivin 2002/22/EY 15 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti (annettu 7. huhtikuuta 2006, KOM(2006)0163), komissio oli sitä mieltä, että 
matkaviestintä ja laajakaistaviestintä eivät täytä yleispalveludirektiivissä asetettuja 
yleispalvelun piiriin asettamisen ehtoja. Samalla komissio huomautti, että teknologian ja 
markkinoiden kehityksen vuoksi se palaa tähän kysymykseen tätä asiaa koskevassa vihreässä 
kirjassa, joka on tarkoitus hyväksyä vuoden 2008 alussa.

Asianmukaisten televiestinnän kiinteiden infrastruktuurien puuttumisen osalta 
yleispalveludirektiivin 4 artikla velvoittaa jäsenvaltioita varmistamaan, että vähintään yksi 
yritys pystyy täyttämään kaikki kohtuulliset pyynnöt, jotka koskevat liittymän saamista 
yleiseen puhelinverkkoon tietyssä sijaintipaikassa, ja mahdollistamaan yleisesti saatavilla 
olevien puhelinpalvelujen käytön tietyssä sijaintipaikassa. Tarjotun liittymän on oltava 
sellainen, että loppukäyttäjä voi soittaa ja vastaanottaa lähi-, kauko- ja ulkomaanpuheluja sekä 
lähettää ja vastaanottaa telekopioita ja tietoa sellaisin siirtonopeuksin, jotka riittävät 
mahdollistamaan tarkoituksenmukaisen Internet-yhteyden, ottaen huomioon vallitseva 
tilaajien enemmistön käytössä oleva tekniikka ja tekninen toteutettavuus. 
Yleispalveludirektiivin 3 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että yleispalvelut 
ovat jäsenvaltioiden alueella kaikkien loppukäyttäjien saatavilla tietyn laatuisina 
maantieteellisestä sijainnista riippumatta ja kansalliset erityisolosuhteet huomioon ottaen 
kohtuuhintaan. Yleispalveludirektiivin 11 artiklassa on lueteltu useita yleispalvelun laadun 
takaamiseksi suunniteltuja määräyksiä.

Yleispalveludirektiivin johdanto-osan 7 kappaleessa selitetään, että jäsenvaltiot voivat 
yleispalveluvelvollisuuksien yhteydessä toteuttaa kansalliset olosuhteet huomioon ottaen 
kuluttajia koskevia erityistoimenpiteitä maaseudulla tai maantieteellisesti syrjäisillä seuduilla. 
Yleispalveludirektiivin johdanto-osan 8 kappaleen mukaan a) yleispalvelua koskeva 
perusvaatimus tarjota käyttäjille pyynnöstä liittymä yleiseen puhelinverkkoon tietyssä 
sijaintipaikassa kohtuuhintaan rajoittuu ainoastaan yhteen kapeakaistaiseen verkkoliittymään, 
b) yleisen puhelinverkon tietyssä sijaintipaikassa olevien liittymien pitäisi pystyä siirtämään 
puhetta ja tietoa nopeuksilla, jotka riittävät esimerkiksi Internetin kautta tarjottavien online-
palvelujen käyttöön, ja c) niissä erityistapauksissa, joissa yleisen puhelinverkon kiinteä 
liittymä ei selvästikään ole riittävän tehokas tyydyttävää Internet-yhteyttä varten, 
jäsenvaltioiden olisi voitava vaatia liittymän parantamista tasolle, jolla tilaajien enemmistön 
liittymät ovat, jotta liittymä tukisi tyydyttävästi Internet-yhteyttä varten riittäviä 
siirtonopeuksia.

Komission saamien tietojen mukaan vakiintunut operaattori Eircom on valittu Irlannissa 
yleispalvelun tarjoajaksi yleisen puhelinverkon liittymien osalta sekä yleisesti saatavilla 
olevien puhelinpalvelujen tietyssä sijaintipaikassa tapahtuvan käytön osalta.
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7. syyskuuta 2005 antamassaan päätöstä koskevassa ilmoituksessa sekä vastauksessa 
kuulemiseen 05/701 Irlannin kansallinen televiestinnän sääntelyviranomainen (Commission 
for Communications Regulation – ComReg) esitti erityisvaatimuksia, jotka koskevat 
saatavuutta tietyssä sijaintipaikassa – yleisen puhelinverkon liittymiä ja tarkoituksenmukaisen 
Internet-yhteyden mahdollistamista.. ComReg täsmensi, että yleispalvelun tarjoaja (Eircom) 
pyrkii kaikin keinoin varmistamaan, että yleisesti saatavilla olevan puhelinverkon kaikkien 
liittymien tiedonsiirtonopeus on kohtuullinen, vähintään 28,8 kb/s.

Lisäksi ComReg on päättänyt julkaista säännöllisesti Eircomin tarjoamaa yleispalvelua 
koskevat tulosindikaattorit lisätäkseen kansalaisten tietämystä asiaan liittyvistä kysymyksistä 
(katso 23. helmikuuta 2007 julkaistu tiedote 07/112). Tulosindikaattorit käsittävät ilmoitetut 
puutteet sekä puutteiden korjaamiseen käytetyn ajan ja tavoitenopeuden 28,8 kb/s ylittävien 
linjojen prosentuaalisen määrän.

Näin ollen Irlannin televiestinnästä vastaavat viranomaiset näyttävät ryhtyneen moniin 
toimenpiteisiin korkealaatuisen yleispalvelun takaamiseksi irlantilaisille kuluttajille ja 
yrityksille.

Komissio ei pysty antamaan lopullista vastausta Black Valleyn asukkaiden erityistilanteeseen 
ja lankaverkkoyhteyksille tarkoitetun akulla toimivan Rurtel-järjestelmän soveltuvuuteen 
yleispalveludirektiivin vaatimusten perusteella. Tätä varten tarvittaisiin erityisesti Rurtelin 
vahvistamat tarkat tiedot Internet-yhteyksien / tietoliikenteen määrästä, tilastotiedot Rurtelin 
linjojen puutteista ja puutteiden korjaamiseen käytetyistä ajoista sekä tiedot Black Valleyn 
teknisistä rajoitteista (kyseiset tiedot eivät ole saatavilla julkisista lähteistä). Komission 
yksiköt ottavat asian esiin Irlannin viranomaisten kanssa sääntelykehyksen täytäntöönpanon 
valvomisen yhteydessä.

4. Komission täydentävä vastaus, saatu 19. kesäkuuta 2009

Irlannin kansallinen televiestinnän sääntelyviranomainen (Commission for Communications 
Regulation, ComReg) on toteuttanut toimia irlantilaisille kuluttajille suunnatun yleispalvelun 
laadun parantamiseksi. ComReg päätti vuonna 2007 järjestetyn julkisen kuulemisen pohjalta 
toukokuussa 20083, että vakiintuneiden operaattoreiden on saavutettava 
yleispalveluvelvollisuuksia koskevat oikeudellisesti sitovat suoritustavoitteensa useimmissa 
tapauksissa vuoden 2009 puoliväliin mennessä. Tarkemmin sanottuna vakiintuneilla 
operaattoreilla on velvollisuus karsia vikojen määrää (eli 30. kesäkuuta 2009 sataa 
liittymälinjaa kohden saa olla enintään 15,5 vikaa) ja korjata 80 prosenttia vioista kahden 
työpäivän kuluessa, 99,8 prosenttia vioista viiden työpäivän kuluessa ja kaikki viat kymmenen 
työpäivän kuluessa. Näiden yleisten toimien katsotaan edistävän myös Black Valleyn 
asukkaiden tilannetta.

Erityisesti Black Valleyn asukkaille tarjotun yleispalvelun laadun parantamiseksi toteutetuista 
teknisistä toimenpiteistä todettakoon, että vakiintunut operaattori ilmoitti komissiolle 
                                               
1 http://www.comreg.ie/_fileupload/publications/ComReg0570.pdf
2 http://www.odtr.ie/_fileupload/publications/ComReg0711.pdf
3 Ks. http://www.odtr.ie/_fileupload/publications/ComReg0837.pdf
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lokakuussa 2008 aikovansa asentaa maksutta WiMAX (Worldwide Interoperability for 
Microwave Access) -verkoston, jonka avulla asukkaat voivat käyttää nopeaa internet-
yhteyttä1 ja soittaa käyttämällä VoIP (voice over the internet protocol) -tekniikkaa.

Vakiintunut operaattori vahvisti helmi- ja huhtikuussa 2009 ComRegille seuraavat seikat:

WiMAX-verkoston asentaminen aloitettiin syyskuussa 2008. Tähän mennessä on saatu 
valmiiksi viiden WiMAX-tukiaseman asennustyöt ja verkosto on testausvaiheessa. 
WiMAX-verkoston käyttöönoton viimeinen vaihe, jossa verkosto asetetaan kuluttajien 
käyttöön, oli ajoitettu huhtikuuhun 2009. VoIP (voice over the internet protocol) -ratkaisun 
olisi pitänyt olla Black Valleyn asukkaiden käytössä huhtikuun alusta lähtien. Yhteyksiä 
asennetaan 1–2 asiakkaan päivävauhtia, ja asennustyöt oli tarkoitus saada päätökseen 
toukokuun 2009 loppuun mennessä.

Komissio uskoo edellä mainittujen toimien takaavan, että Black Valleyn asukkailla on 
mahdollisuus käyttää teleyleispalveludirektiivin vaatimusten mukaisia nykyaikaisia 
televiestintäpalveluja. Komissio ottaa uudelleen yhteyttä Irlannin viranomaisiin ja varmistaa, 
että toimet on pantu täytäntöön.

Tässä yhteydessä on lisäksi otettava huomioon, että muiden jäsenvaltioiden ohella Irlanti on 
pannut laajakaistastrategiansa täytäntöön Euroopan komission i2010-aloitteen mukaisesti. 
Tämän vuoksi Irlannin hallitus ilmoitti 22. tammikuuta 2009, että kansallisen 
laajakaistastrategian kansallinen tavoite saavutetaan viemällä laajakaistayhteys kansallisten, 
EU:n ja yksityisten varojen (yhteensä noin 223 miljoonaa euroa) avulla vaikeasti 
saavutettaville maaseutualueille, joilla asuu noin 10 prosenttia väestöstä ja jotka kattavat noin 
33 prosenttia maan pinta-alasta. Suunnitelman mukaisesti kaikkialla Irlannissa on 
laajakaistayhteys syyskuuhun 2010 mennessä ja puolet suunnitelman mukaisesta alueesta 
vuoden 2009 loppuun mennessä. 

Euroopan talouden elvytyssuunnitelmansa avulla komissio haluaa tehostaa kehitystä koko 
EU:n alueella, jotta nopeiden Internet-yhteyksien kattavuus EU:ssa on 100 prosenttia 
vuoteen 2010 mennessä. Tämän vuoksi Euroopan komissio antoi 28. tammikuuta 2008 
ehdotuksen 1 miljardin euron lisäinvestoinnista (varat jaettaisiin maaseudun 
kehittämisrahastojen kautta) nopeiden Internet-yhteyksien viemiseksi maaseutualueille. Tämä 
saattaa edistää myös Black Valleyn tai Irlannin muiden maaseutualueiden tilannetta. 

                                               
1 Yhteys on nopeampi kuin teleyleispalveludirektiivin (4 artikla) mukainen tarkoituksenmukainen 
(kapeakaistainen) Internet-yhteys.


