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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0171/2007, ko iesniedza Īrijas parlamenta apakšpalātas deputāte 
Breeda Moynihan Cronin, par to, ka Īrijas tālsakaru iestādes nepilda pienākumus 
saskaņā ar Universālo pakalpojumu direktīvu 

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja, kura ir Īrijas parlamenta deputāte, rīkojoties dienvidu Kerijas 
nelabvēlīgā kalnu apgabala Black Valley vēlētāju vārdā, protestē pret to, ka valsts tālsakaru 
iestādes nepilda pienākumu nodrošināt interaktīvus un globālus sakarus tālruņu un 
elektronisko tīklu lietotājiem. Viņa apgalvo, ka Īrijas parlaments ir veicis tehnisku pētījumu 
šajā jautājumā, izvirzot virkni risinājumu un ieteikumu, taču situācija nav mainījusies, jo 
iestādes atsakās īstenot vajadzīgos tehniskos un finansiālos pasākumus, lai izveidotu integrētu 
tālsakaru sistēmu. Tādēļ lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka Īrijai jāpilda Universālo 
pakalpojumu direktīvas 2. panta b) un c) punkts un 4. panta 1. un 2. punkts, un lūdz Eiropas 
Savienību iejaukties.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 5. jūnijā. Komisijai tika prasīts sniegt informāciju 
(Reglamenta 192. panta 4. punkts).

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 27. jūlijā.

Lūgumraksts attiecas uz atbilstīgas tālsakaru infrastruktūras nepieejamību Kerijas apgabala 
Black Valley iedzīvotājiem Īrijā, kā arī uz to, ka Īrijas tālsakaru iestādes un attiecīgais 
operators Eircom, iespējams, nepilda savus pienākumus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2002. gada 7. marta Direktīvu 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju 
tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem (Universālo pakalpojumu 
direktīva).
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Lūgumraksta iesniedzēja īpaši norāda, ka a) pašlaik Black Valley iedzīvotāju rīcībā ir ar 
akumulatoru darbināma sistēma virszemes sakariem — Rurtel, kas ārkārtīgi bieži bojājas; b) 
Black Valley nav mobilā tālruņa signāla.

Sākumā jāatzīmē, ka universālo pakalpojumu pienākumu joma saskaņā ar Universālo 
pakalpojumu direktīvu neattiecas uz mobilo sakaru pakalpojumiem. Jo īpaši paziņojumā par 
ziņojumu attiecībā uz universālo pakalpojumu jomas pārskatīšanas rezultātu saskaņā ar 
Direktīvas 2002/22/EK (pieņemta 2006. gada 7. aprīlī, COM(2006) 163) 15. panta 2. punktu 
Komisija pieņēma nostāju, ka nedz mobilie, nedz platjoslu sakari neatbilst Universālo 
pakalpojumu direktīvas nosacījumiem, lai tos iekļautu universālo pakalpojumu jomā. 
Vienlaicīgi Komisija atzīmēja, ka, ņemot vērā tehnoloģisko un tirgus attīstību, tā pārskatīs šo 
jautājumu par attiecīgo tematu Zaļās grāmatas kontekstā, ko plānots pieņemt 2008. gada 
sākumā.

Attiecībā uz atbilstīgas fiksētās tālsakaru infrastruktūras trūkumu Universālo pakalpojumu 
direktīvas 4. pantā ir noteikts pienākums dalībvalstīm nodrošināt, ka visus pamatotos 
pieprasījumus pēc pieslēguma fiksētā vietā publiskajam tālruņu sakaru tīklam un pēc pieejas 
publiski pieejamiem tālruņa pakalpojumiem fiksētā vietā izpilda vismaz viens uzņēmums, un 
norādīts, ka sniegtajam pieslēgumam jāļauj tiešajam lietotājiem zvanīt un saņemt vietējos, 
valsts un starptautiskos tālruņa zvanus, izmantot faksa sakarus un datu sakarus ar tādu datu 
pārraides ātrumu, kas ļauj funkcionāli piekļūt internetam, ņemot vērā vadošās tehnoloģijas, ko 
izmanto vairums abonentu, un tehnoloģisko īstenojamību. Universālo pakalpojumu direktīvas 
3. pantā noteikts, ka dalībvalstīm savā teritorijā par pieejamu cenu ir jānodrošina universālo 
pakalpojumu pieejamība norādītajā kvalitātē visiem tiešajiem lietotājiem - neatkarīgi no 
ģeogrāfiskās atrašanās vietas un ņemot vērā īpašus valsts nosacījumus. Universālo 
pakalpojumu direktīvas 11. pantā ir vairāki noteikumi, kas izstrādāti, lai nodrošinātu 
universālo pakalpojumu kvalitāti.

Universālo pakalpojumu direktīvas 7. apsvērumā ir paskaidrots, ka dalībvalstis universālo 
pakalpojumu pienākumu kontekstā un, ņemot vērā valsts nosacījumus, var īstenot īpašus 
pasākumus patērētājiem lauku vai ģeogrāfiski attālos apgabalos. Universālo pakalpojumu 
direktīvas 8. apsvērumā ir norādīts, ka a) prasība pēc pieprasījuma nodrošināt lietotājiem 
pieslēgumu publiskajam tālruņu sakaru tīklam fiksētā vietā ir ierobežota līdz vienam 
šaurjoslas tīkla pieslēgumam; b) pieslēgumam publiskajam tālruņu sakaru tīklam fiksētā vietā 
ir jānodrošina runas un datu sakari tādā datu pārraides ātrumā, lai varētu piekļūt tiešsaistes 
pakalpojumiem, piemēram, tiem, kas tiek sniegti ar publiskā interneta palīdzību; c) īpašos 
gadījumos, kad pieslēgums publiskam tālruņu sakaru tīklam fiksētā vietā ir nepārprotami 
nepietiekams, lai nodrošinātu apmierinošu piekļuvi internetam, dalībvalstīm jāspēj pieprasīt 
nodrošināt pieslēgumu tādā līmenī, kādu saņem vairums abonentu, lai tas atbalstītu interneta 
piekļuvei vajadzīgo datu pārraides ātrumu.

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju attiecīgais operators Eircom tika noteikts par 
universālo pakalpojumu sniedzēju Īrijā, lai nodrošinātu pieslēgumus publiskajam tālruņu 
sakaru tīklam un pieeju publiski pieejamiem tālruņa pakalpojumiem fiksētā vietā.

Īrijas valsts tālsakaru regulators (Sakaru regulēšanas komisija – ComReg) 2005. gada 
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7. septembra lēmuma vēstulē un atbildē uz apspriedi Nr. 05/701 noteica īpašas prasības 
attiecībā uz pieejas nodrošināšanu fiksētā vietā – pieslēgumi publiskajam tālruņu sakaru 
tīklam un funkcionāla interneta piekļuves nodrošināšana. ComReg īpaši norādīja, ka 
universālo pakalpojumu sniedzējam (Eircom) jāpieliek visas saprātīgās pūles, lai nodrošinātu, 
ka visi pieslēgumi publiski pieejamam tālruņu sakaru tīklam nodrošina pieņemamu minimālo 
datu pārraides ātrumu, kas nav mazāks par 28,8 kbit/s.

Turklāt ComReg nolēma regulāri publicēt izpildes rādītājus attiecībā uz Eircom sniegtajiem 
universālajiem pakalpojumiem, lai palielinātu sabiedrības informētību par attiecīgajiem 
jautājumiem (skatīt 2007. gada 23. februāra informatīvo paziņojumu Nr. 07/112). Šādi izpildes 
rādītāji ietver paziņotās nepilnības un nepilnību labošanas laiku, kā arī tādu līniju procentuālo 
daudzumu, kas var nodrošināt datu pārraides ātrumu, kurš lielāks par izvirzīto mērķi –
28,8 kbit/s.

Tādējādi šķiet, ka Īrijas tālsakaru iestādes ir veikušas vairākus pasākumus, lai nodrošinātu 
Īrijas patērētājiem un uzņēmumiem universālo pakalpojumu augstu kvalitāti.

Komisija nevar sniegt noteiktu atbildi attiecībā uz Black Valley iedzīvotāju īpašo situāciju un 
ar akumulatoru darbināmās sistēmas Rurtel atbilstību, ko izmanto virszemes komunikācijai, 
ņemot vērā Universālo pakalpojumu direktīvas prasības. Šim mērķim būtu īpaši vajadzīga 
precīza informācija par Rurtel sniegto pieeju internetam/ datu pārraides ātrumu, statistiska 
informācija par Rurtel līniju nepilnībām un nepilnību labošanas laiku, kā arī informācija par 
tehniskiem ierobežojumiem Black Valley (šāda informācija nav pieejama no publiskiem 
avotiem). Komisijas dienesti izskatīs šo jautājumu ar attiecīgajām Īrijas iestādēm tiesiskā 
regulējuma īstenošanas uzraudzības kontekstā.

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2009. gada 19. jūnijā.

Īrijas elektronisko sakaru regulators Komunikāciju regulēšanas komisija ComReg veica 
pasākumus, lai uzlabotu kvalitāti, kādā universālais pakalpojums ir pieejams visiem Īrijas 
galalietotājiem. Konkrēti, pēc sabiedriskās apspriešanas, ko rīkoja 2007. gadā, ComReg
2008. gada maijā nolēma noteikt juridiski saistošus obligātas izpildes mērķus attiecībā uz 
pakalpojumu sniedzēja universālā pakalpojuma saistībām, kas vairumā gadījumu jāsasniedz 
līdz 2009. gada vidum3. Precīzāk, lēmums paredz pakalpojumu sniedzējam pienākumu 
samazināt līniju nepilnības (piem., „rādītājs maksimāli pieļaujamās kļūmes savienojumā 15,5 
kļūmes uz 100 līnijām jāsasniedz līdz 2009. gada 30. jūnijam un pilnībā jāievēro”), kā arī 
panākt, lai divu darba dienu laikā tiktu izlaboti 80 % līniju nepilnību, piecu darba dienu laikā 
būtu izpildīti 99,8 % labojumu un desmit darba dienu laikā tiktu pabeigti visi labošanas darbi. 
Paredzams, ka no šiem vispārējiem pasākumiem labumu gūs arī Black Valley iedzīvotāji.

Attiecībā uz tehniskajiem pasākumiem, lai uzlabotu universālā pakalpojuma kvalitāti jo īpaši 
Black Valley iedzīvotājiem, pakalpojuma sniedzējs 2008. gada oktobrī norādīja Komisijai, ka 

                                               
1 http://www.comreg.ie/_fileupload/publications/ComReg0570.pdf.
2 http://www.odtr.ie/_fileupload/publications/ComReg0711.pdf.
3 Sk. http://www.odtr.ie/_fileupload/publications/ComReg0837.pdf. 
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viņš ir uzņēmies ierīkot bez maksas Worldwide Interoperability for Microwave Access
(WiMAX) tīklu, kas ļaus iedzīvotājiem piekļūt platjoslas interneta pakalpojumiem1 un ļaus 
viņiem veikt tālruņa zvanus, izmantojot VoIP (IP balss pārraides) tehnoloģiju. 

Pakalpojumu sniedzējs 2009. gada februārī un aprīlī apliecināja ComReg šādu informāciju.

WiMAX tīkla ierīkošanas darbi sākās 2008. gada septembrī. Pašlaik ir ierīkotas piecas WiMAX
bāzes stacijas un notiek tīkla pieņemšana ekspluatācijā (testēšana). Plānots, ka nodošana 
klientiem, kas ir pēdējais etaps WiMAX ierīkošanā, sāksies 2009. gada aprīlī. VoIP (IP balss 
pārraides) risinājumam būtu jākļūst pieejamam Black Valley iedzīvotājiem aprīļa sākumā. 
Katru dienu pievienojot vienu līdz divus klientus, paredzams, ka visi ierīkošanas darbi būs 
pabeigti līdz 2009. gada maijam.

Komisija cer, ka augstāk minētie pasākumi nodrošinās, lai Black Valley iedzīvotājiem būtu 
piekļuve tādiem mūsdienīgiem telekomunikāciju pakalpojumiem, kas atbilst Universālā 
pakalpojuma direktīvas prasībām. Komisija vēlreiz sazināsies ar Īrijas iestādēm, lai gūtu 
apstiprinājumu tam, ka šie pasākumi tiek sekmīgi īstenoti praksē.

Šajā kontekstā būtu arī jāpiemin, ka Eiropas Komisijas i2010 iniciatīvas ietvaros Īrija tāpat kā 
citas dalībvalstis ir izveidojusi savu nacionālo platjoslas stratēģiju. Šajā nolūkā Īrijas valdība 
2009. gada 22. janvārī izsludināja Nacionālo platjoslas shēmu, lai sasniegtu nacionālo mērķi, 
mobilizējot valsts, ES un privātos resursus (to aprēķinātā vērtība kopsummā ir 223 miljoni 
EUR) platjoslas pakalpojuma uzsākšanai lauku apvidos, kur šobrīd pakalpojums nav 
pietiekams, un tie aptver apmēram 10 % iedzīvotāju un 33 % valsts teritorijas. Saskaņā ar šo 
shēmu Īrijā būs sasniegts 100 % pārklājums līdz 2010. gada septembrim, savukārt līdz 
2009. gada beigām būs sasniegts pārklājums pusē no teritorijas saskaņā ar shēmu. 

Ar Ekonomikas atveseļošanas plānu Komisija vēlas veicināt visā ES dinamismu, lai līdz 
2010. gadam panāktu, ka visiem iedzīvotājiem ir pieejams 100 % ātrdarbīgā interneta 
pārklājums. Tādēļ Eiropas Komisija 2008. gada 28. janvārī izvirzīja priekšlikumu par papildu 
ieguldījumu 1 miljarda EUR apmērā — kas jāsadala ar lauku attīstības fondu palīdzību — kas 
palīdzēs lauku apgabaliem gūt tiešsaistes piekļuvi. Tas varētu dot labumu tādiem rajoniem kā 
Black Valley un citiem Īrijas lauku apgabaliem. 

                                               
1 Tas pārsniedz funkcionālo (šaurjoslas) interneta piekļuvi, ko pieprasa nodrošināt 
Universālā pakalpojuma direktīva (4. pants).


