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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Temat: Petycja 0171/2007 złożona przez Breedę Moynihan Cronin (posłankę do 
irlandzkiego parlamentu), w sprawie niewypełnienia przez irlandzkie organy 
ds. telekomunikacji obowiązków wynikających z przepisów dyrektywy o 
usługach powszechnych 

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję posłanka do irlandzkiego parlamentu, działając w imieniu swoich 
wyborców z mniej uprzywilejowanego regionu górskiego (Black Valley) w południowej 
części hrabstwa Kerry, zgłasza protest w związku z niewypełnieniem przez organy ds. 
telekomunikacji obowiązków z zakresu zapewniania interaktywnych i globalnych połączeń 
użytkownikom telefonów i sieci elektronicznych. Składająca petycję twierdzi, że irlandzki 
parlament zlecił w tej sprawie przeprowadzenie technicznego badania, na podstawie którego 
zaproponowano liczne rozwiązania i sformułowano szereg zaleceń; mimo to sytuacja nie 
uległa zmianie z powodu postawy organów, które odmówiły podjęcia koniecznych działań 
technicznych i finansowych w celu stworzenia zintegrowanego systemu telekomunikacji. 
Według składającej petycję Irlandia powinna przestrzegać przepisów art. 2 (lit. b) i c)) oraz 
art. 4 (ust. 1 i 2) dyrektywy o usługach powszechnych. Autorka petycji zwraca się do Unii 
Europejskiej o podjęcie interwencji.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 5 czerwca 2007 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji na mocy art. 192 ust. 4 Regulaminu.

3. Odpowiedź Komisji otrzymana w dniu 27 lipca 2007 r.

Petycja dotyczy braku dostępu mieszkańców regionu Black Valley mieszczącego się w 
irlandzkim hrabstwie Kerry do odpowiedniej infrastruktury telekomunikacyjnej oraz 
rzekomego niewypełnienia przez irlandzkie organy ds. telekomunikacji oraz dominującego 
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operatora Eircom obowiązku wynikającego z dyrektywy 2002/22/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z 
sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze 
powszechnej).

Petycja w szczególności wskazuje, że (a) obecnie mieszkańcy regionu Black Valley posiadają 
system telekomunikacji stacjonarnej zasilany akumulatorami, zwany Rurtel, który często 
ulega awariom; (b) nie ma zasięgu sieci telefonii komórkowej w Valley.

Na wstępie należy zaznaczyć, że zakres obowiązków świadczenia usługi powszechnej na 
mocy dyrektywy o usłudze powszechnej nie obejmuje usług telefonii komórkowej. W 
szczególności w komunikacie w sprawie sprawozdania dotyczącego wyniku przeglądu 
zakresu usługi powszechnej zgodnie z art. 15 ust. 2 dyrektywy 2002/22/WE (przyjętym w 
dniu 7 kwietnia 2006 r., COM(2006)0163) Komisja zajęła stanowisko, że ani łączność 
komórkowa, ani szerokopasmowa nie spełniają warunków dyrektywy o usłudze powszechnej 
wymaganych w celu włączenia ich do zakresu usługi powszechnej. Jednocześnie Komisja 
podkreśliła, że ze względu na rozwój technologii i sytuacji na rynku ponownie zajmie się tą 
kwestią w kontekście zielonej księgi na ten temat, której spodziewany termin przyjęcia 
przypadnie na początek 2008 r.

Jeśli chodzi o brak właściwej stacjonarnej infrastruktury telekomunikacyjnej, art. 4 dyrektywy 
o usłudze powszechnej zobowiązuje państwa członkowskie do tego, by co najmniej jedno 
przedsiębiorstwo spełniało wszelkie mieszczące się w granicach rozsądku wnioski o 
stacjonarne podłączenie do publicznej sieci telefonicznej oraz o dostęp do publicznie 
dostępnych usług telefonicznych, i precyzuje, że zapewnione podłączenie powinno zezwalać 
użytkownikom końcowym na inicjowanie i otrzymywanie wywołań lokalnych, krajowych i 
międzynarodowych, komunikację faksową, przesyłanie danych z szybkościami 
pozwalającymi na funkcjonalny dostęp do Internetu, biorąc pod uwagę przeważające 
technologie wykorzystywane przez większość abonentów oraz technologiczne możliwości 
zastosowań. Art. 3 dyrektywy o usłudze powszechnej stanowi, że państwa członkowskie 
powinny zapewnić dostępność usług powszechnych w określonej jakości wszystkim 
użytkownikom końcowym, niezależnie od geograficznego umiejscowienia oraz z 
uwzględnieniem konkretnych warunków krajowych, po przystępnej cenie. Art. 11 dyrektywy 
o usłudze powszechnej zawiera przepisy mające na celu zapewnienie odpowiedniej jakości 
usługi powszechnej.

Punkt 7 preambuły dyrektywy o usłudze powszechnej precyzuje, że państwa członkowskie 
mogą, w kontekście obowiązku świadczenia usługi powszechnej oraz w świetle warunków 
krajowych, przedsięwziąć określone środki w stosunku do konsumentów zamieszkujących 
obszary wiejskie lub geograficznie odizolowane. Punkt 8 preambuły dyrektywy o usłudze 
powszechnej stanowi, że a) wymóg zapewnienia użytkownikom, na życzenie, stacjonarnego 
podłączenia do publicznej sieci telefonicznej ogranicza się do pojedynczego podłączenia do 
sieci wąskopasmowej; b) połączenia z publiczną siecią telefoniczną powinny być w stanie 
wspierać przesyłanie głosu i danych z szybkościami wystarczającymi dla dostępu do usług 
online, takich jak te dostarczane poprzez publiczny Internet; c) w szczególnych przypadkach, 
w których podłączenie do publicznej sieci telefonicznej jest wyraźnie niewystarczające do 
wsparcia zadowalającego dostępu do Internetu, państwa członkowskie powinny być w stanie 
wymóc, aby takie podłączenie podniesiono do poziomu, z jakiego korzysta większość 
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abonentów, tak aby wspierało szybkości przesyłania danych wystarczające dla dostępu do 
Internetu.

Zgodnie z informacjami dostępnymi Komisji dominujący operator Eircom został wyznaczony 
na dostawcę usługi powszechnej w Irlandii do celów podłączania do publicznej sieci 
telefonicznej oraz dostępu do publicznie dostępnych stacjonarnych usług telefonicznych.

W nocie o decyzji i odpowiedziach w ramach konsultacji 05/70 z dnia 7 września 2005 r.1
irlandzki krajowy organ regulacyjny ds. telekomunikacji (Komisja do spraw Regulacji Rynku 
Łączności – ComReg) ustalił szczegółowe warunki dotyczące świadczenia stacjonarnych 
usług telekomunikacyjnych: podłączania do publicznej sieci telefonicznej oraz dostarczania 
funkcjonalnego dostępu do Internetu. W szczególności ComReg stwierdziła, że dostawca 
usługi powszechnej (Eircom) musi dołożyć wszelkich starań w ramach rozsądku w celu 
zagwarantowania, że wszystkie podłączenia do publicznej sieci telefonicznej osiągną 
rozsądną minimalną szybkość przesyłania danych na poziomie 28,8 kbit/s. 

Ponadto ComReg podjęła decyzję o regularnym publikowaniu wskaźników wyników 
dotyczących świadczenia usługi powszechnej przez Eircom w celu zwiększenia 
zainteresowania opinii publicznej tymi kwestiami (patrz nota informacyjna 07/11 z dnia 23 
lutego 2007 r.2). Wskaźniki wyników obejmują odnotowane przypadki zaniku sygnału i czas 
przywrócenia sygnału, oraz odsetek linii zdolnych do osiągania szybkości przesyłu danych 
większej niż 28,8 kbit/s. 

Zatem wydaje się, że irlandzkie organy ds. telekomunikacji podjęły pewne kroki w celu 
zapewnienia irlandzkim konsumentom i przedsiębiorstwom wysokiej jakości usługi 
powszechnej.

Komisja nie jest w stanie udzielić rozstrzygającej odpowiedzi co do szczególnej sytuacji 
mieszkańców Black Valley oraz odpowiedniości systemu telekomunikacji stacjonarnej 
zasilanego akumulatorami, zwanego Rurtel, w świetle wymogów dyrektywy o usłudze 
powszechnej. W tym celu konieczne byłoby posiadanie dokładnych informacji o szybkości 
przesyłu danych telefonicznych i internetowych w ramach Rurtelu, statystyk dotyczących 
częstotliwości zaniku sygnału i czasu przywrócenia sygnału oraz informacji o ograniczeniach 
natury technicznej istniejących w Black Valley (informacje takie trudno uzyskać z 
ogólnodostępnych źródeł). Służby Komisji poruszą tę sprawę z irlandzkimi władzami w 
kontekście monitorowania wprowadzania ram regulacyjnych.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 19 czerwca 2009 r.

Komisja do spraw Regulacji Rynku Łączności (ComReg), irlandzki krajowy organ 
regulacyjny ds. łączności elektronicznej, podjęła działania mające na celu podniesienie 
jakości świadczenia usługi powszechnej wszystkim irlandzkim użytkownikom końcowym. W 

                                               
1 http://www.comreg.ie/_fileupload/publications/ComReg0570.pdf
2 http://www.comreg.ie/_fileupload/publications/ComReg0570.pdf
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szczególności, po konsultacjach publicznych w 2007 r., w maju 2008 r.1 ComReg podjęła 
decyzję o wyznaczeniu prawnie obowiązujących i możliwych do wyegzekwowania celów 
wydajności w odniesieniu do usługi powszechnej, które miejscowy operator musi wypełnić, w 
większości przypadków do połowy 2009 r. Dokładniej decyzja nakłada na miejscowego 
operatora obowiązek ograniczenia liczby przypadków zaniku sygnału (tzn. „maksymalna 
liczba przypadków zaniku sygnału nieprzekraczająca 15,5 przypadków na 100 linii ma zostać 
osiągnięta i w pełni przestrzegana do 30 czerwca 2009 r.”) oraz przywrócenia sygnału w 80% 
przypadków w ciągu 2 dni roboczych, w 99,8% przypadków w ciągu 5 dni roboczych, oraz 
we wszystkich przypadkach w ciągu 10 dni roboczych. Oczekuje się, że wspomniane środki 
ogólne przyniosą również korzyści mieszkańcom Black Valley.

Jeśli chodzi o środki techniczne służące poprawie jakości usługi powszechnej, w 
szczególności w odniesieniu do mieszkańców Black Valley, w październiku 2008 r. 
miejscowy operator poinformował Komisję, że podjął się bezpłatnej instalacji sieci WiMAX 
(Worldwide Interoperability for Microwave Access - technologia bezprzewodowej radiowej 
transmisji danych), która da mieszkańcom dostęp do Internetu szerokopasmowego2 oraz 
pozwoli im na wykonywanie połączeń telefonicznych przy użyciu technologii VoIP (voice 
over the internet protocol - telefonia internetowa).

W lutym i w kwietniu 2009 r. miejscowy operator poinformował ComReg o tym co następuje:

Prace nad instalacją sieci WiMAX rozpoczęły się we wrześniu 2008 r. Do chwili obecnej 
zainstalowano 5 stacji bazowych WiMAX, a sieć jest w fazie odbioru (prowadzone są 
aktualnie testy).  Udostępnianie sieci użytkownikom, czyli ostatni etap uruchamiania 
WiMAX, miało się rozpocząć w kwietniu 2009 r. Technologia VoIP (voice over the internet 
protocol) miała być udostępniona mieszkańcom Black Valley na początku kwietnia. 
Zakładając, że każdego dnia podłączany był jeden do dwóch użytkowników, instalacja miała 
się zakończyć do końca maja 2009 r.

Komisja oczekuje, że wspomniane wyżej środki zagwarantują mieszkańcom Black Valley 
dostęp do nowoczesnych usług telekomunikacyjnych zgodnie z postanowieniami dyrektywy o 
usłudze powszechnej. Komisja zwróci się ponownie do władz Irlandii o potwierdzenie 
pomyślnego zastosowania tych środków w praktyce.

W tym kontekście należy również zauważyć, że w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej 
i2010, Irlandia, razem z pozostałymi państwami członkowskimi, wprowadziła krajową 
strategię na rzecz dostępu do szerokopasmowego Internetu. W tym celu, w dniu 22 stycznia 
2009 r. rząd Irlandii ogłosił krajowy plan wdrażania połączeń szerokopasmowych, który 
zmobilizuje środki krajowe, unijne i prywatne (szacowane na 223 mln euro ogółem) i pozwoli 
na udostępnienie szerokopasmowego Internetu obecnie zaniedbanym obszarom wiejskim 
zamieszkałym przez 10% populacji i stanowiącym 33% powierzchni kraju. Według 
wspomnianego planu do września 2010 r. Irlandia osiągnie 100% dostępu do 
szerokopasmowego Internetu a do końca 2009 r. dostęp do sieci rozciągnie się na 50% 
obszaru objętego planem. 
                                               
1 http://www.comreg.ie/_fileupload/publications/ComReg0570.pdf 
2 Wykracza to poza funkcjonalny (wąskopasmowy) dostęp do Internetu wymagany 
przez dyrektywę o usłudze powszechnej (art.4).



CM\785673PL.doc 5/5 PE392.341/REV

PL

W ramach planu naprawy gospodarczej Komisja ma zamiar przyspieszyć postęp w UE, tak 
aby zagwarantować 100% dostępu do szybkiego Internetu wszystkim obywatelom do 2010 r. 
Z tego względu Komisja Europejska wystąpiła w dniu 28 stycznia 2008 r. z wnioskiem 
dotyczącym dodatkowej inwestycji w wysokości 1 mld euro – do rozdysponowania w ramach 
funduszy rozwoju obszarów wiejskich – która rozszerzy dostęp do Internetu na obszarach 
wiejskich. Powyższa inicjatywa może potencjalnie przynieść korzyści obszarom takim jak 
Black Valley czy inne obszary wiejskie w Irlandii. 


