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Subject: A Breeda Moynihan Cronin, ír parlamenti képviselő által benyújtott 171/2007 sz. 
petíció az ír távközlési hatóságok részéről az egyetemes szolgáltatásról szóló 
irányelv szerinti kötelezettségeik teljesítésének elmulasztásáról 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója ír parlamenti képviselő, és a Kerry megye déli részén található, hátrányos 
helyzetű hegyi térség (Black Valley) választókörzete nevében tiltakozik amiatt, hogy a 
nemzeti távközlési hatóságok nem teljesítették a telefon- és elektronikus hálózatok 
felhasználóinak interaktív és globális kapcsolattal való ellátására vonatkozó kötelezettségüket. 
Állítása szerint az ír parlament műszaki vizsgálatra adott megbízást a tárgyban, amely számos 
megoldást és ajánlást ismertetett; a helyzet azonban a hatóságoknak az integrált távközlési 
rendszer létrehozásához szükséges műszaki és pénzügyi intézkedések meghozatalával 
szembeni ellenállása miatt nem változott. A petíció benyújtója ezért úgy véli, hogy 
Írországnak be kellene tartania az egyetemes szolgáltatási irányelv 2. cikkének (b) és c) pont) 
és 4. cikkének ((1) és (2) bekezdés) rendelkezéseit, és az Uniót kéri, hogy hozzon intézkedést. 

2. Elfogadhatóság: 

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. június 5. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2007. július 27-én kapott válasz.

A petíció arról szól, hogy az írországi Kerry megyében található Black Valley lakosai 
számára nem érhető el megfelelő távközlési infrastruktúra, valamint arról, hogy az ír 
távközlési hatóságok és az érintett szolgáltató, az Eircom állítólag nem teljesítették az 
egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus 
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hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló, 2002. március 7-i 
2002/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (egyetemes szolgáltatási irányelv) 
szerinti kötelezettségeiket.

A petíció különösen arról tesz említést, hogy a) Black Valley lakosai jelenleg a Rurtel nevű, 
telepalapú vezetékes távközlő rendszerrel rendelkeznek, amelynél gyakran jelentkezik 
üzemzavar; b) Black Valley területén nincs mobiltelefon-vétel.

Már az elején meg kell jegyezni, hogy az egyetemes szolgáltatási irányelv szerinti egyetemes 
szolgáltatási kötelezettségek nem terjednek ki a mobil távközlési szolgáltatásokra. Az 
egyetemes szolgáltatás körét érintő, a 2002/22/EK irányelv 15. cikkének (2) bekezdésével 
összhangban lefolytatott felülvizsgálat eredményeiről szóló jelentésről szóló (2006. április 7-
én elfogadott COM(2006)0163) közleményben a Bizottság álláspontja az volt, hogy sem a 
mobil, sem a szélessávú távközlés nem teljesíti az egyetemes szolgáltatási irányelvnek az 
egyetemes szolgáltatás alkalmazási körébe történő felvételre vonatkozó feltételeit. A 
Bizottság ugyanakkor megjegyezte, hogy a technológiai és piaci fejlemények fényében a 
tárgyra vonatkozó zöld könyvben ismét foglalkozni fog a kérdéssel, amelyet a tervek szerint 
2008 elején fogadnak el.

Ami a megfelelő helyhez kötött távközlési infrastruktúra hiányát illeti, az egyetemes 
szolgáltatási irányelv 4. cikke kötelezi a tagállamokat annak biztosítására, hogy a nyilvános 
telefonhálózathoz történő helyhez kötött csatlakozás és a nyilvánosan elérhető, helyhez kötött 
telefonszolgáltatásokhoz történő hozzáférés iránti minden ésszerű igényt legalább egy 
vállalkozás kielégítse, és előírja, hogy a létrejött csatlakozás lehetővé tegye a végfelhasználók 
számára a helyi, belföldi és nemzetközi telefonhívások, a telefax-hívások és más adatátvitel 
kezdeményezését és fogadását, a funkcionális internet-hozzáféréshez elegendő adatátviteli 
sebességgel, figyelembe véve az előfizetők többsége által használt, leginkább elterjedt 
technológiákat és a technológiai megvalósíthatóságot. Az egyetemes szolgáltatási irányelv 3. 
cikke megállapítja, hogy a tagállamok biztosítják, hogy az egyetemes szolgáltatások a 
területükön, földrajzi elhelyezkedéstől függetlenül, meghatározott minőségben és – a konkrét 
nemzeti feltételek fényében – megfizethető áron minden végfelhasználónak rendelkezésére 
álljanak. Az egyetemes szolgáltatási irányelv 11. cikke több rendelkezést tartalmaz, amelyek 
célja az egyetemes szolgáltatás minőségének biztosítása.

Az egyetemes szolgáltatási irányelv (7) preambulumbekezdése kifejti, hogy az egyetemes 
szolgáltatási kötelezettségekkel összefüggésben és a nemzeti feltételeknek megfelelően a 
tagállamok egyedi intézkedéseket hozhatnak a vidéken vagy földrajzilag elszigetelt 
területeken élő fogyasztók részére. Az egyetemes szolgáltatási irányelv (8) 
preambulumbekezdésében szerepel, hogy a) a felhasználóknak – kérelemre – a helyhez kötött 
nyilvános telefonhálózathoz való csatlakozása biztosítására vonatkozó követelmény egyetlen 
keskenysávú hálózati csatlakozásra korlátozódik; b) a helyhez kötött, nyilvános 
telefonhálózathoz történő csatlakozásnak képesnek kell lennie a beszédátvitelre és on-line 
szolgáltatásokhoz, így pl. a nyilvános internet útján nyújtott on-line szolgáltatásokhoz való 
hozzáféréshez elégséges sebességű adatátvitelre; c) olyan konkrét esetekben, amikor a 
helyhez kötött, nyilvános telefonhálózathoz való csatlakozás egyértelműen nem elegendő a 
kielégítő internet-hozzáférés támogatására, a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy 
megkövetelhessék a csatlakozásnak az előfizetők többsége számára nyújtott szintre való 
fejlesztését annak érdekében, hogy a csatlakozás az internet-hozzáféréshez megfelelő 
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adatátviteli sebességet támogassa.

A Bizottság rendelkezésére álló információ alapján Írországban az érintett szolgáltatót, az 
Eircomot jelölték ki egyetemes szolgáltatónak a nyilvános telefonhálózathoz való csatlakozás, 
valamint a helyhez kötött, nyilvánosan hozzáférhető telefonos szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés tekintetében.

A 2005. szeptember 7-i 05/70 sz. konzultációra vonatkozó határozati értesítésben1 és 
válaszában az ír nemzeti távközlési szabályozó (távközlési szabályozó bizottság – ComReg) 
konkrét előírásokat állapított meg a helyhez kötött hozzáférés, a nyilvános telefonhálózathoz 
való csatlakozás és a funkcionális internet-hozzáférés biztosítása tekintetében. A ComReg 
előírta, hogy az egyetemes szolgáltató (Eircom) minden ésszerű módon törekedjen annak 
biztosítására, hogy a nyilvános telefonhálózat összes csatlakozása legalább 28,8 kbit/s ésszerű 
minimális adatátviteli sebességre legyen képes.

A ComReg ezenfelül úgy határozott, hogy rendszeresen teljesítménymutatókat tesz közzé az 
Eircom által biztosított egyetemes szolgáltatásról, hogy növelje a szóban forgó kérdéssel 
kapcsolatos lakossági tudatosságot (lásd a 2007. február 23-i 07/11. sz. tájékoztató értesítést2). 
E teljesítménymutatók között szerepelnek a jelentett meghibásodások és a hibajavítási idő, 
valamint a 28,8 kbit/s célkitűzést meghaladó adatátviteli sebességű vonalak százalékos 
aránya.

Tehát az ír távközlési hatóságok a jelek szerint különböző lépéseket tettek az ír fogyasztóknak 
és vállalkozásoknak nyújtott, jó minőségű egyetemes szolgáltatás biztosítása érdekében.

A Bizottság nincs abban a helyzetben, hogy az egyetemes szolgáltatási irányelv előírásainak 
figyelembevételével végleges választ adjon Black Valley lakosainak konkrét helyzetével, 
valamint a Rurtel nevű, telepalapú vezetékes távközlő rendszer megfelelőségével 
kapcsolatban. Ennek érdekében különösen szükség lenne a Rurtel által támogatott internet-
hozzáférésre/adatátviteli sebességre vonatkozó információkra, a Rurtel vezetékeinek 
meghibásodásával és a hibajavítási idővel kapcsolatos statisztikai adatokra, valamint a Black 
Valley területén fennálló, technikai jellegű korlátokkal kapcsolatos információra (ez az 
információ a nyilvános forrásokban nem érhető el közvetlenül). A Bizottság szolgálatai a 
szabályozási keret végrehajtásának nyomon követése kapcsán e kérdést illetően megkeresik 
az ír hatóságokat.

4. A Bizottságtól 2009. július 19-én kapott további válasz.

A távközlési szabályozó bizottság (ComReg), az elektronikus kommunikáció ír nemzeti 
szabályozó hatósága intézkedéseket hozott a valamennyi ír végfelhasználó számára elérhető 
egyetemes szolgáltatás minőségének javítására. Egy 2007-es nyilvános konzultációt követően 
a ComReg 2008 májusában3 úgy határozott, hogy jogilag kötelező, érvényesíthető és a 

                                               
1 http://www.comreg.ie/_fileupload/publications/ComReg0570.pdf
2 http://www.odtr.ie/_fileupload/publications/ComReg0711.pdf
3 Lásd: http://www.odtr.ie/_fileupload/publications/ComReg0837.pdf
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legtöbb esetben 2009 közepéig teljesítendő célokat állapít meg a vonatkozó egyetemes 
szolgáltatási kötelezettségek vonatkozásában. Pontosabban, a határozat arra kötelezi az 
érintettet, hogy csökkentse a vonal hibaarányát (például: „2009. június 30-ig 100 vonalanként 
15,5-ös maximális hibaarányt kell elérni és maradéktalanul megvalósítani”), továbbá el kell 
érni, hogy a vonalhibák 80%-át 2 munkanapon belül, a javítások 99,8%-át 5 munkanapon 
belül, és valamennyi javítást 10 munkanapon belül elvégezzenek. Ezek az általános 
intézkedések várhatóan javítják Black Valley lakosainak helyzetét.

Különösen a Black Valley lakosainak nyújtott egyetemes szolgáltatás minőségének javítását 
célzó műszaki intézkedések kapcsán az érintett 2008 októberében jelezte a Bizottságnak, hogy 
ingyenesen megkezdte egy WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) 
hálózat kiépítését, amely lehetővé teszi majd a lakosok számára szélessávú 
internetszolgáltatások igénybe vételét1 és a VoIP (voice over the internet protocol) 
technológia felhasználásával történő telefonálást.

2009. februárban és áprilisban az érintett a következőket erősítette meg a ComReg felé:

2008 szeptemberében megkezdődött a WiMAX hálózat kiépítése. Jelenleg öt WiMAX 
bázisállomás van telepítve és folyamatban van a hálózat tesztelése. Az ügyfelek a tervek 
szerint 2009 áprilisában álltak át az új szolgáltatásra, ami a WiMAX rendszer bevezetésének 
végső szakasza. A VoIP (voice over the internet protocol) megoldást Black Valley lakói 
elvileg már április eleje óta használhatják. Naponta 1-2 ügyfelet kötnek rá a rendszerre, 
elvileg 2009. május végére valamennyi fogyasztót bekötik.

A Bizottság elvárásai szerint a fent említett intézkedések biztosítani fogják, hogy Black 
Valley lakói az egyetemes szolgáltatásokról szóló irányelv követelményeinek megfelelő, 
modern telekommunikációs szolgáltatásokhoz férjenek hozzá. A Bizottság ismét kapcsolatba 
fog lépni az ír hatóságokkal, hogy meggyőződjön ezen intézkedések gyakorlati 
végrehajtásáról.

Ebben az összefüggésben megjegyzendő, hogy az Európai Bizottság i2010 kezdeményezése 
keretében Írország más tagállamokkal együtt nemzeti szélessávú stratégiát dolgozott ki. Ehhez 
kapcsolódóan 2009. január 22-én az ír kormány bejelentette, hogy a Nemzeti Szélessávú Terv 
nemzeti, uniós és magánforrások (becsült összege összesen 223 millió euró) mozgósításával 
eléri a nemzeti célkitűzéseket és szélessávú hozzáférést biztosít a jelenleg nem megfelelően 
kiszolgált vidéki területeken, amely a népesség nagyjából 10%-át és az ország területének 
mintegy 33%-át érinti. A terv szerint Írországban 2010 szeptemberére 100%-os lesz a 
lefedettség, és a terv alá tartozó területek felén már 2009 végére meglesz a lefedettség. 

Gazdaságélénkítési tervével a Bizottság a fejlődést kívánja ösztönözni az egész EU-ban, hogy 
2010-re valamennyi polgár számára elérhető legyen szélessávú internetkapcsolat. Emiatt az 
Európai Bizottság 2008. január 28-án további 1 milliárd eurós befektetésre irányuló javaslatot 
terjesztett elő, amely összeget a vidékfejlesztési alapok között kellene szétosztani, és amely 
elősegítené a vidéki területek internetkapcsolatának kiépítését. Ez jótékony hatással lehetne az 
olyan területekre, mint Black Valley, vagy Írország egyéb vidéki területei. 
                                               
1 Ez túllép az egyetemes szolgáltatási irányelv (4. cikk) által előírt funkcionális 
(keskenysávú) internet-hozzáférésen.
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