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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0171/2007 mressqa minn Breeda Moynihan Cronin TD (Membru 
Parlamentari Irlandiż) dwar in-nuqqas ta' konformità, min-naħa tal-awtoritajiet 
tat-telekomunikazzjonijiet Irlandiżi, mal-obbligi tagħhom li jirriżultaw mid-
Direttiva dwar is-servizz universali

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta, Membru Parlamentari Irlandiża li qed taġixxi f’isem il-kostitwenti tagħha ta’ 
reġjun muntanjuż inqas favorit (Black Valley) fin-nofsinhar ta’ Kerry, tipprotesta kontra n-
nuqqas min-naħa tal-awtoritajiet tat-telekomunikazzjonijiet Irlandiżi li jissodisfaw l-obbligi 
tagħhom li jipprovdu konnessjonijiet interattivi u globali għall-utenti tan-netwerks telefoniċi u 
elettroniċi. Hija ssostni li l-Parlament Irlandiż ikkummissjona studju tekniku dwar is-suġġett u 
dan ippropona numru ta’ soluzzjonijiet u rakkomandazzjonijiet; madankollu, is-sitwazzjoni 
ma nbidlitx minħabba r-reżistenza tal-awtoritajiet biex jieħdu l-miżuri tekniċi u finanzjarji 
neċessarji biex jistabbilixxu sistema ta’ telekomunikazzjonijiet integrata. Il-petizzjonanta tqis, 
għalhekk li l-Irlanda għandha tikkonforma mad-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 2 (il-punti (b) u 
(ċ)) u 4 (paragrafi 1 u 2) tad-Direttiva dwar is-Servizz Universali, u titlob lill-Unjoni biex 
tintervjeni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-5 ta’ Ġunju 2007. Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni skont 
l-Artikolu 192(4).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Lulju 2007.

Il-petizzjoni tikkonċerna n-nuqqas ta’ disponibbiltà ta’ infrastruttura adegwata ta’ 
telekomunikazzjonijiet għar-residenti ta’ Black Valley li jinsab fil-Kontea ta’ Kerry fl-Irlanda, 
kif ukoll allegat nuqqas mill-awtoritajiet tat-telekomunikazzjonijiet Irlandiżi u minn Eircom, 
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l-operatur, milli jissodisfaw l-obbligi tagħhom skont id-Direttiva 2002/22/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Marzu 2002 dwar servizz universali u d-drittijiet tal-utenti li 
jirrelataw ma’ netwerks u servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi (Direttiva dwar Servizz 
Universali).

B’mod speċifiku, il-petizzjoni tindika li (a) fil-preżent, ir-residenti ta’ Black Valley għandhom 
sistema bbażata fuq batterija għal komunikazzjoni landline, magħrufa bħala Rurtel, din ta' 
spiss għandha t-tendenza li tkun bil-ħsara; (b) fil-Wied ma hemm ebda reception għal mobile 
phones.

Għandu jiġi innotat mill-bidu nett li l-iskop ta’ l-obbligi tas-servizz universali skond id-
Direttiva dwar is-Servizz Universali ma jestendix għal servizzi ta’ komunikazzjonijiet bil-
mowbajl. B’mod partikolari, fil-Komunikazzjoni dwar ir-Rapport rigward ir-riżultat tar-
Reviżjoni ta’ l-Iskop ta’ Servizz Universali skond l-Artikolu 15(2) tad-Direttiva 2002/22/KE 
(adottata fis-7 ta’ April 2006, COM(2006) 163) il-Kummissjoni ħadet il-pożizzjoni li la l-
komunikazzjonijiet bil-mobajl u lanqas bil-broadband ma ssodisfaw il-kondizzjonijiet tad-
Direttiva dwar Servizz Universali sabiex jiġu inklużi fl-iskop ta’ servizz universali. Fl-istess 
ħin, il-Kummissjoni innotat li minħabba l-iżviluppi teknoloġiċi u fis-suq, hija ser terġa’ 
tikkunsidra din il-kwistjoni fil-kuntest ta’ Green Paper dwar is-suġġett li mistennija tiġi 
adottata fil-bidu ta’ l-2008.

Fir-rigward tan-nuqqas ta’ infrastruttura fissa u adegwata ta’ telekomunikazzjonijiet, l-
Artikolu 4 tad-Direttiva dwar Servizz Universali jobbliga lill-Istati Membri li jassiguraw li t-
talbiet kollha raġonevoli għal konnessjoni f’post fiss għan-netwerk tat-telefon pubbliku u għal 
aċċess għas-servizzi tat-telefon disponibbli għall-pubbliku f’post fiss jiġu milħuqa minn ta’ l-
inqas intrapriża waħda u jispeċifika li l-konnessjoni pprovduta għandha tkun kapaċi 
tippermetti lill-utenti finali illi jagħmlu u jirċievu telefonati lokali, nazzjonali u 
internazzjonali, komunikazzjonijiet bil-fax u komunikazzjonijiet ta’ dejta, b’rati ta’ dejta li 
jkunu suffiċjenti biex jippermettu aċċess funzjonali ta’ l-Internet, filwaqt li jiġu kkunsidrati t-
teknoloġiji prevalenti wżati mill-maġġoranza ta’ l-abbonati u l-fattibbiltà teknoloġika. L-
Artikolu 3 tad-Direttiva dwar is-Servizz Universali jindika li l-Istati Membri għandhom 
jassiguraw id-disponibbiltà tas-servizzi universali fil-kwalità speċifikata għall-utenti finali 
kollha fit-territorju tagħhom, indipendentament mil-lokazzjoni ġeografika, u fid-dawl tal-
kondizzjonijiet nazzjonali speċifiċi, bi prezz li jista’ jintlaħaq. L-Artikolu 11 tad-Direttiva 
dwar is-Servizz Universali fih diversi dispożizzjonijiet imfasslin biex jassiguraw il-kwalità 
tas-servizz universali.

Il-Premessa 7 tad-Direttiva dwar Servizz Universali tispjega li l-Istati Membri jistgħu, fil-
kuntest ta’ l-obbligi tas-servizz universali u fid-dawl tal-kondizzjonijiet nazzjonali, jieħdu 
miżuri speċifiċi għal konsumaturi f’inħawi rurali jew f’zoni iżolati ġeografikament. Premessa 
8 tad-Direttiva dwar Servizz Universali tindika li (a) ir-rekwiżit li l-utenti jiġu pprovduti 
b’konnessjoni għan-netwerk tat-telefon pubbliku f’lokazzjoni fissa meta dawn jitolbuha huwa 
limitata għal konnessjoni unika ta’ netwerk narrowband; (b) il-konnessjonijiet għan-netwerk 
tat-telefon pubbliku f’lokazzjoni fissa għandhom ikunu kapaċi jappoġġjaw 
komunikazzjonijiet ta’ vuċi u dejta b’rati suffiċjenti għal aċċess għal servizzi fuq l-internet 
bħal dawk provduti permezz ta’ l-Internet pubbliku; (ċ) f’każijiet speċifiċi fejn il-konnessjoni 
għan-netwerk pubbliku tat-telefonija f’lokazzjoni fissa ma tiflaħx b’mod ċar għal aċċess 
sodisfaċenti għall-Internet, l-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jitolbu li l-konnessjoni 
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tinġieb għal-livell li jgawdu minnu l-maġġoranza ta’ l-abbonati sabiex tkun tappoġġja rati ta’ 
dejta suffiċjenti għal aċċess għall-Internet.

Skond l-informazzjoni disponibbli għall-Kummissjoni, Eircom ġiet maħtura bħala l-fornitur 
tas-servizz universali fl-Irlanda għall-iskopijiet tal-konnessjonijiet għan-netwerk pubbliku tat-
telefonija u aċċess għal servizzi tat-telefon disponibbli għall-pubbliku f’lokazzjoni fissa.  

Fl-Avviż tad-Deċiżjoni u r-Risposta għall-Konsultazzjoni 05/70 tas-7 ta’ Settembru 20051, ir-
regolatur nazzjonali Irlandiż tat-telekomunikazzjonijiet (Kummissjoni għar-Regolament tal-
Komunikazzjonijiet – ComReg) stabbilixxa rekwiżiti speċifiċi rigward l-għoti ta’ l-aċċess 
f’lokazzjoni fissa – konnessjonijiet għal netwerk pubbliku tat-telefonija u l-għoti ta’ aċċess 
funzjonali ta’ l-internet. B’mod partikolari, il-ComReg speċifika li l-fornitur tas-servizz 
universali (Eircom) għandu juża l-isforzi raġonevoli kollha biex jassigura li l-konnessjonijiet 
kollha għan-netwerk tat-telefonija disponibbli għall-pubbliku ikunu kapaċi jifilħu għal rata 
minima ta’ dejta raġonevoli ta’ mhux inqas minn 28.8 kbit/s.

Barra minn hekk, ComReg iddeċidiet li tippubblika l-indikaturi tal-prestazzjoni rigward l-
għoti ta’ servizz universali minn Eircom fuq bażi regolari sabiex jitqajjem għarfien pubbliku 
tal-kwistjonijiet involuti (ara l-Avviż ta’ l-Informazzjoni 07/11 tat-23 ta’ Frar 20072). Tali 
indikaturi tal-prestazzjoni jinkludu żbalji rrappurtati u żmien għat-tiswija ta’ l-iżball, kif ukoll 
perċentwal ta’ linji li kapaċi jifilħu mira akbar minn 28.8 kbit/s.

Għalhekk jidher li l-awtoritajiet Irlandiżi tat-telekomunikazzjonijiet ħadu diversi passi sabiex 
jassiguraw servizz universali ta’ kwalità għolja lill-konsumaturi u lin-negozji Irlandiżi.

Il-Kummissjoni m’hijiex f’pożizzjoni li tagħti tweġiba definittiva għas-sitwazzjoni speċifika
tar-residenti ta’ Black Valley u l-adegwatezza ta’ sistema bbażata fuq batterija għal 
komunikazzjonijiet landline, magħrufa bħala Rurtel, fid-dawl tar-rekwiżiti tad-Direttiva dwar 
Servizz Universali. B’mod partikolari, għal dan l-iskop ser ikunu neċessarji informazzjoni 
preċiża dwar l-aċċess għall-internet/rati ta’ komunikazzjoni tad-dejta appoġġjati minn Rurtel, 
informazzjoni ta’ statistika dwar ħsarat fil-linji ta’ Rurtel u kemm idumu biex jissewwew 
dawn il-ħsarat kif ukoll informazzjoni dwar il-limiti ta’ natura teknika fi Black Valley (tali 
informazzjoni m’hijiex disponibbli bħalissa minn sorsi pubbliċi). Is-servizzi tal-Kummissjoni 
ser iqajmu din il-kwistjoni ma’ l-awtoritajiet Irlandiżi fil-kuntest tal-monitoraġġ ta’ l-
implimentazzjoni tal-qafas regolatorju.

4. Risposta kumplimentari tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta’ Ġunju 2009.

Il-Kummissjoni li tirregola l-Komunikazzjonijiet (ComReg), l-awtorità regolatorja nazzjonali 
Irlandiża għall-komunikazzjonijiet elettroniċi ħadet miżuri biex ittejjeb il-kwalità tas-Servizz 
Universali disponibbli għall-utenti kollha Irlandiżi. B'mod partikulari, wara l-konsultazzjoni 
pubblika fl-2007, ComReg iddeċidiet f'Mejju 2008 li tistabbilixxi miri ta' prestazzjoni 
vinkolanti u infurzabbli li jikkonċernaw l-obbligi tas-Servizz Universali attwali li għandhom 

                                               
1 http://www.comreg.ie/_fileupload/publications/ComReg0570.pdf
2 http://www.odtr.ie/_fileupload/publications/ComReg0711.pdf
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jinkisbu, fil-maġġoranza tal-każi, sa nofs l-2009.  B'mod aktar speċifiku, id-deċiżjoni tobbliga 
l-awtorità responsabbli biex tnaqqas il-livell tar-rati ta' ħsarat (pereżempju "rata ta' ħsara 
massima ta' 15.5 ħsarat kull 100 linja għandha tintlaħaq u tiġi stabbilita fi żmien jumejn, 
99.8% tat-tiswija għandha ssir u titlesta sa żmien ħamest ijiem tax-xogħol, u t-tiswija kollha 
għandha titlesta sa żmien għaxart ijiem. B'dawn il-miżuri ġenerali huwa mistenni li 
jibbenefikaw ukoll ir-residenti ta' Black Valley.

Fir-rigward tal-miżuri tekniċi li għandhom itejbu l-kwalità tas-Servizz Universali għar-
residenti tal-Black Valley b'mod partikulari, l-awtorità indikat lill-Kummissjoni f'Ottubru 
2008 li hija għandha tinstalla, mingħajr ħlas, netwerk WiMAX ((Worldwide Interoperability 
for Microwave Access) li jippermetti lir-residenti jkollhom aċċess għas-servizzi1 broadband 
internet u jkunu jistgħu jagħmlu sejħiet bit-telefown permezz tat-teknoloġija VoIP ((voice 
over the internet protocol).

Fi Frar u April 2009 l-awtorità kkonfermat lill-ComReg dan li ġej:

Ix-xogħol fuq l-installazzjoni tan-netwerk WiMAX beda f'Settembru 2008. Attwalment hemm 
ħames stazzjonijiet bażi tal-WiMAX installati, u n-netwerk qed jiġi ppruvat. Il-bidla tal-utent, 
li huwa l-aħħar stadju tal-operazzjoni WiMAX kellha tibda f'April 2009. Is-soluzzjoni VoIP 
((voice over the internet protocol) kellha tkun disponibbli għar-residenti tal-Black Valley sa 
mill-bidu ta' April. Kuljum bejn wieħed jew żewġ klienti kellhom jirċievu dan is-servizz u 
għaldaqstant l-istallazzjonijiet kollha kienu qed jistennew li jitlestew sal-aħħar tal-2009.

Il-Kummissjoni tistenna li l-miżuri kollha msemmija hawn fuq jiżguraw li r-residenti tal-
Black Valley għandhom aċċess għas-servizzi tat-telekomunikazzjoni moderna konformi mal-
ħtiġijiet tad-Direttiva tas-Servizz Universali. Il-Kummissjoni se terġa tidħol f'kuntatt mal-
awtoritajiet Irlandiżi sabiex tikkonferma l-implimentazzjoni b'suċċess ta' dawn il-miżuri fil-
prattika.

F'dan il-kuntest, għandu jiġi nnutat li skont l-iniżjattiva i2010 tal-Kummissjoni Ewropea, l-
Irlanda, flimkien ma' Stati Membri oħra, stabbiliet l-istrateġija nazzjonali tal-broadband. Għal 
dan il-għan, fit-22 ta' Jannar 2009, il-gvern Irlandiż ħabbar it-tnedija tal-Iskema Nazzjonali 
tal-Broadband li tinvolvi riżorsi kemm nazzjonali kif ukoll tal-Komunità u privati (jiġifieri 
baġit totali ta' 223 miljuni ta' Ewro) u din tippermetti li jiġi żviluppat internet broadband fir-
reġjuni rurali li attwalment mhux qed ikollhom servizz tajjeb, li jammonta għal 10% tal-
popolazzjoni li tirrappreżenta kważi 33% tas-superfiċji tal-pajjiż. Skont din l-iskema, l-Irlanda 
se tkun koperta 100% sa Settembru 2010 u nofs is-superfiċji taħt din l-iskema se tkun koperta 
sal-aħħar 2009. 

Permezz tal-Pjan Ekonomiku ta' Rkupru, il-Kummissjoni trid issaħħaħ il-proġress madwar l-
UE sabiex tilħaq 100% internet b'veloċità għolja għaċ-ċittadini kollha sal-2010. Għal dan il-
għan, il-Kummissjoni Ewropea resqet proposta fit-28 ta' Jannar 2008 għall-investiment 
addizjonali ta' €1 biljun – li għandhom jiġu mqassma permezz tal-fondi ta' żvilupp rurali 
sabiex jgħinu z-zoni rurali jkollhom aċċess online. Dan jista' potenzjalment ikun ta' benefiċċju 
għal zoni bħal Black Valley jew zoni rurali oħra tal-Irlanda.
                                               
1 Dan imur lil hinn minn aċċess funzjonali għall-internet kif mitlub mid-Direttiva tas-
Servizz Universali (Artikolu 4).


