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Betreft: Verzoekschrift 0171/2007, ingediend door Breeda Moynihan Cronin TD (Iers 
parlementslid), over het feit dat de Ierse telecommunicatieautoriteiten hun 
verplichtingen volgens de richtlijn inzake de universele dienst niet nakomen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster is Iers parlementslid voor een achtergestelde bergstreek (Black Valley) in het 
zuiden van het graafschap Kerry. Ze protesteert tegen het feit dat de nationale 
telecommunicatieautoriteiten hun verplichtingen voor interactieve en wereldwijde verbinding 
van de gebruikers van elektronische en telefoonverbindingen niet nakomen. Het Iers 
parlement zou opdracht hebben gegeven voor een technische studie, die een aantal 
oplossingen en aanbevelingen bevat; desondanks zou er geen schot in de zaak gekomen zijn 
door technische en financiële weerstand tegen de uitbouw van een geïntegreerd 
telecommunicatiesysteem. Indienster wijst erop dat Ierland zich naar artikel 2, punt b) en c),
en artikel 4, lid 1 en 4, van de Universeledienstrichtlijn moet voegen en vraagt de Europese 
Unie om stappen te ondernemen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 5 juni 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 juli 2007

"Het verzoekschrift gaat over het feit dat de inwoners van Black Valley in het Ierse 
graafschap Kerry niet beschikken over een adequate telecommunicatie-infrastructuur en dat 
de Ierse telecommunicatieautoriteiten en het uitvoerende telecombedrijf Eircom naar verluidt 
niet handelen overeenkomstig Richtlijn 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad 
van 7 maart 2002 inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot 
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elektronische-communicatienetwerken en -diensten (Universeledienstrichtlijn).
In het verzoekschrift wordt in het bijzonder ingegaan op de volgende twee zaken: (a) de 
inwoners van Black Valley gebruiken momenteel een door batterijen aangedreven systeem 
voor vaste telefonische communicatie (Rurtel genaamd) dat erg storingsgevoelig is en (b) in 
Black Valley hebben mobiele telefoons geen ontvangst.
Om te beginnen moet er worden aangetekend dat dienstverlening voor mobiele communicatie 
geen deel uitmaakt van de verplichtingen voor universele diensten in het kader van de 
Universeledienstrichtlijn. In de mededeling betreffende het verslag over de evaluatie van de 
omvang van de universele dienst overeenkomstig artikel 15, lid 2, van Richtlijn 2002/22/EG 
(aangenomen op 7 april 2006, COM(2006)0163) nam de Commissie het standpunt in dat 
zowel mobiele als breedbandcommunicatie niet voldoen aan de voorwaarden van de 
Universeledienstrichtlijn en daarom niet onder de noemer van universele dienst kunnen 
worden geschaard. Tegelijkertijd liet de Commissie wel weten dat gezien de technologische 
en marktontwikkelingen, deze kwestie opnieuw zou worden bekeken aan de hand van een 
groenboek dat naar alle waarschijnlijkheid begin 2008 zal worden aangenomen.
Betreffende het ontbreken van een adequate vaste telecommunicatie-infrastructuur verplicht 
artikel 4 van de Universeledienstrichtlijn lidstaten ervoor te zorgen dat aan alle redelijke 
aanvragen om aansluiting op een vaste locatie op het openbare telefoonnetwerk en om 
toegang tot openbare telefoondiensten op een vaste locatie door ten minste één onderneming 
wordt voldaan. Tevens stelt artikel 4 dat de geleverde aansluiting eindgebruikers in staat moet 
stellen lokale, nationale en internationale telefoongesprekken tot stand te brengen en te 
ontvangen en dat de geleverde aansluiting de mogelijkheid moet bieden van faxcommunicatie 
en datacommunicatie met datasnelheden die toereikend zijn voor functionele toegang tot 
internet, rekening houdend met de door de meerderheid van de abonnees gangbare 
technologieën en met de technologische haalbaarheid. In artikel 3 van de 
Universeledienstrichtlijn staat dat lidstaten ervoor moeten zorgen dat universele diensten 
beschikbaar moeten zijn voor alle eindgebruikers op hun grondgebied, onafhankelijk van de 
geografische locatie. Tevens moeten de diensten beschikken over het omschreven 
kwaliteitsniveau en beschikbaar zijn tegen een in het licht van de specifieke nationale 
omstandigheden betaalbare prijs. In artikel 11 van de Universeledienstrichtlijn staan enkele 
voorwaarden die de kwaliteit van de universele dienst moeten waarborgen.
Overweging 7 van de Universeledienstrichtlijn licht toe dat lidstaten in het kader van de 
universeledienstverplichtingen en in het licht van nationale omstandigheden specifieke 
maatregelen kunnen nemen ten behoeve van consumenten in plattelands- of geografisch 
geïsoleerde gebieden. Overweging 8 van de Universeledienstrichtlijn geeft aan dat (a) de eis 
voor het inwilligen van aanvragen van gebruikers voor een aansluiting op het openbare 
telefoonnetwerk op een vaste locatie beperkt is tot één smalband-netwerkaansluiting; (b) 
aansluitingen op het openbare telefoonnetwerk op een vaste locatie geschikt moeten zijn voor 
spraak- en datacommunicatie bij snelheden die voldoende zijn voor toegang tot onlinediensten 
zoals die welke door het openbare internet worden aangeboden; (c) in bepaalde gevallen 
waarin de aansluiting op het openbare telefoonnetwerk op een vaste locatie duidelijk 
ontoereikend is voor afdoende toegang tot het internet, lidstaten moeten kunnen eisen dat de 
aansluiting op het niveau wordt gebracht dat voor de meeste abonnees geldt, zodat 
datasnelheden worden ondersteund die voldoende zijn voor toegang tot het internet.

Volgens de informatie waarover de Commissie beschikt, is het uitvoerende telecombedrijf 
Eircom aangewezen als de universele dienstverlener in Ierland voor wat betreft aansluitingen 
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op het openbare telefoonnetwerk en toegang tot openbare telefoondiensten op een vaste 
locatie.

In het besluit en antwoord op overleg 5/70 van 7 september 20051 definieert de Ierse nationale 
regelgevende instantie (“Commission for Communications Regulation” ofwel ComReg) 
specifieke vereisten voor de toegangsvoorzieningen op een vaste locatie. Hieronder vallen 
aansluitingen op het openbare telefoonnetwerk en voorzieningen voor functionele 
internettoegang. ComReg benadrukte in het bijzonder dat de universele dienstverlener 
(Eircom) alle redelijke inspanningen moet verrichten om ervoor te zorgen dat alle 
aansluitingen op het openbare telefoonnetwerk een redelijke minimumsnelheid van 28,8 kb/s 
hebben.

ComReg heeft bovendien besloten regelmatig prestatie-indicatoren te publiceren van de 
universele dienstverlening van Eircom, zodat de Ierse bevolking beter op de hoogte is van de 
kwesties die er spelen (zie bericht 7/11 van 23 februari 20072). In de prestatie-indicatoren zijn 
zaken opgenomen zoals het aantal gerapporteerde storingen, de tijd die het kost om storingen 
te verhelpen en het percentage lijnen dat sneller is dan de doelstelling van 28,8 kb/s.
Het lijkt er daarom op dat de Ierse telecommunicatieoverheden verschillende stappen hebben 
genomen om ervoor te zorgen dat er een hoogwaardige universele dienst beschikbaar is voor 
Ierse consumenten en bedrijven.

De Commissie is niet in de positie om, in het licht van de vereisten van de 
Universeledienstrichtlijn, uitsluitsel te geven over de specifieke situatie van de inwoners van 
Black Valley en de geschiktheid van een door batterijen aangedreven systeem voor vaste 
telefonische communicatie (Rurtel genaamd). Hiervoor is nauwkeurige informatie nodig over 
internetsnelheden en datacommunicatiesnelheden die worden ondersteund door Rurtel, 
evenals statistische informatie over Rurtel-lijnstoringen en de tijd die het kost om storingen te 
verhelpen. Tevens is informatie nodig over de technische beperkingen in Black Valley. Al 
deze informatie is niet gemakkelijk verkrijgbaar uit de openbare bronnen. De diensten van de 
Commissie zullen deze kwestie aankaarten bij de Ierse overheid in het kader van de bewaking 
van de implementatie van het regelgevingskader."

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 juni 2009

"De Ierse nationale regelgevende instantie voor elektronische communicatie (“Commission 
for Communications Regulation” of ComReg) heeft maatregelen genomen om de kwaliteit 
van de universele dienst voor alle Ierse eindgebruikers te verbeteren. Na een publieke 
raadpleging in 2007 heeft ComReg in mei 20083 met name besloten om wettelijk bindende en 
afdwingbare prestatiedoelstellingen vast te leggen met betrekking tot de verplichtingen van 
Eircom in het kader van de Universeledienstrichtlijn, waarvan de meeste tegen midden 2009 
bereikt moeten zijn. Dit besluit verplicht Eircom er meer bepaald toe om het aantal
lijnstoringen te verminderen (zo mogen er tegen 30 juni 2009 nog ten hoogste 15,5 storingen 
per 100 telefoonlijnen voorkomen) en ervoor te zorgen dat 80% van de lijnstoringen binnen 
twee werkdagen wordt hersteld en alle lijnstoringen binnen 10 werkdagen. Ook de inwoners 
van Black Valley zullen normaal gezien positieve gevolgen ondervinden van deze algemene 
maatregelen.
                                               
1 http://www.comreg.ie/_fileupload/publications/ComReg0570.pdf
2 http://www.odtr.ie/_fileupload/publications/ComReg0711.pdf
3 http://www.odtr.ie/_fileupload/publications/ComReg0837.pdf
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Voor wat de technische maatregelen betreft die erop gericht zijn de kwaliteit van de 
universele dienst voor met name de inwoners van Black Valley te verbeteren, heeft Eircom de 
Commissie in oktober 2008 meegedeeld dat het van plan is om kosteloos een WiMAX-
netwerk (Worldwide Interoperability for Microwave Access-netwerk) te installeren waarmee 
de inwoners toegang kunnen krijgen tot internetdiensten met grote bandbreedte1 en kunnen 
telefoneren via de VoIP-technologie (voice over the internet protocol - spraak-over-
internetprotocol).
In februari en april 2009 heeft Eircom meegedeeld aan ComReg dat de 
installatiewerkzaamheden voor het WiMAX-netwerk in september 2008 van start zijn gegaan. 
Op het moment van deze mededeling waren er vijf WiMAX-basisstations geïnstalleerd en 
werd het netwerk getest. Normaal gezien zou het netwerk in april 2009 toegankelijk worden 
voor klanten; de VoIP-technologie zou begin april beschikbaar worden voor de inwoners van 
Black Valley. Met de aansluiting van één of twee klanten per dag zouden alle installaties 
tegen eind mei 2009 afgerond moeten zijn.

De Commissie verwacht dat de hierboven beschreven maatregelen ervoor zullen zorgen dat 
de inwoners van Black Valley toegang hebben tot moderne telecommunicatiediensten die 
voldoen aan de vereisten van de Universeledienstrichtlijn. De Commissie zal opnieuw contact 
opnemen met de Ierse autoriteiten om zich ervan te vergewissen dat deze maatregelen met 
succes zijn omgezet in de praktijk.
Er moet in deze context ook op worden gewezen dat Ierland in het kader van het i2010-
initiatief van de Europese Commissie een nationale breedbandstrategie heeft opgezet, net als 
andere lidstaten. Op 22 januari 2009 kondigde de Ierse regering een nationaal
breedbandprogramma aan om aan de nationale doelstellingen te voldoen: nationale, 
communautaire en privé-middelen (in het totaal naar schatting 223 miljoen euro) zullen 
worden ingezet om breedband beschikbaar te maken in de momenteel onvoldoende gedekte
plattelandsregio’s, die zo'n 33% van de oppervlakte van het land uitmaken en waar ongeveer 
10% van de bevolking woont. Volgens dit programma zal Ierland tegen september 2010 een 
dekking van 100% hebben en zal tegen eind 2009 de helft van de in het programma 
opgenomen regio’s gedekt zijn.
Met haar economische herstelplan wil de Commissie de vooruitgang in de hele EU 
stimuleren, zodat werkelijk alle burgers in 2010 toegang hebben tot breedbandinternet. 
Daarom heeft de Europese Commissie op 28 januari 2008 een voorstel gedaan voor een 
bijkomende investering van 1 miljard euro – te verdelen over de fondsen voor 
plattelandsontwikkeling - om landelijke gebieden te helpen bij hun aansluiting op het internet. 
Dit zou positief kunnen zijn voor gebieden zoals Black Valley en andere Ierse 
plattelandsregio’s.”

                                               
1 Dit gaat verder dan de functionele internettoegang (met lage bandbreedte) die geëist wordt in de 
Universeledienstrichtlijn (artikel 4).


