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Ref.: Petiţia nr. 0171/2007 adresată de Breeda Moynihan Cronin (membră a 
Parlamentului Irlandei), privind nerespectarea de către autorităţile irlandeze din 
sectorul telecomunicaţiilor a obligaţiilor care decurg din directiva privind serviciul 
universal 

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionara, deputată irlandeză, acţionând în numele alegătorilor săi dintr-o regiune muntoasă 
defavorizată (Black Valley) din sudul comitatului Kerry, protestează împotriva faptului că 
autorităţile naţionale din telecomunicaţii nu şi-au îndeplinit obligaţia de a furniza conexiuni 
globale şi interactive utilizatorilor de reţele electronice şi de telefonie. Ea susţine că 
parlamentul irlandez a comandat un studiu tehnic pe această temă, care a propus o serie de 
soluţii şi a făcut unele recomandări; situaţia însă nu s-a schimbat, din cauză că autorităţile nu 
vor să ia măsurile tehnice şi financiare necesare pentru realizarea unui serviciu integrat de 
telecomunicaţii. Petiţionara consideră, prin urmare, că Irlanda trebuie să se conformeze 
prevederilor articolelor 2 literele (b) şi (c) şi 4 alineatele (1) şi (2) din directiva privind 
serviciul universal şi solicită intervenţia Uniunii în acest sens.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 5 iunie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 iulie 2007

Petiţia se referă la absenţa unei infrastructuri adecvate de telecomunicaţii pentru rezidenţii din 
Black Valley, situată în comitatul Kerry din Irlanda, precum şi la o presupusă neîndeplinire de 
către autorităţile irlandeze din telecomunicaţii şi de către operatorul existent Eircom a 
obligaţiilor acestora în temeiul Directivei 2002/22/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 7 martie 2002 privind serviciile universale şi drepturile utilizatorilor cu privire 
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la reţelele şi serviciile electronice de comunicaţii (directiva privind serviciul universal).

Mai precis, petiţia arată că (a) în prezent, rezidenţii din Black Valley au un sistem pe bază de 
baterie pentru comunicaţiile terestre, cunoscut sub numele de Rurtel, care este foarte 
predispus la defecţiuni; (b) nu există semnal de telefonie mobilă în vale.

Trebuie menţionat de la început că domeniul de aplicare al obligaţiilor de servicii universale 
în cadrul directivei privind serviciul universal nu se extinde asupra serviciilor de comunicaţii 
mobile. În special, în Comunicarea privind raportul referitor la rezultatul analizării 
domeniului de aplicare al serviciului universal în conformitate cu articolul 15 alineatul (2) din 
Directiva 2002/22/CE (adoptată la 7 aprilie 2006, COM(2006) 163), Comisia a considerat că
nici comunicaţiile mobile, nici comunicaţiile în bandă largă nu îndeplineau condiţiile 
directivei privind serviciul universal privind includerea în domeniul de aplicare al serviciului
universal. În acelaşi timp, Comisia a observat că, date fiind evoluţiile tehnologice şi ale pieţei, 
va reanaliza chestiunea în contextul unei Cărţi verzi privind acest subiect, a cărei adoptare 
este anticipată pentru începutul anului 2008.

În ceea ce priveşte absenţa unei infrastructuri adecvate de telecomunicaţii fixe, articolul 4 din 
directiva privind serviciul universal obligă statele membre să asigure satisfacerea tuturor 
cererilor rezonabile de conectare la un post fix de la reţeaua de telefonie publică şi de acces la 
serviciile telefonice accesibile publicului de la un post fix de cel puţin o întreprindere şi 
specifică faptul că această conexiune realizată permite utilizatorilor finali să efectueze şi să 
primească apeluri telefonice locale, naţionale şi internaţionale, comunicaţii prin fax şi 
comunicaţii de date, la rate de date suficiente pentru a permite un acces funcţional la Internet, 
luând în considerare tehnologiile cele mai folosite de majoritatea abonaţilor şi posibilităţile 
tehnice. Articolul 3 din directiva privind serviciul universal arată că statele membre trebuie să 
asigure disponibilitatea serviciilor universale la calitatea prevăzută tuturor utilizatorilor finali, 
independent de amplasarea geografică şi, luându-se în considerare condiţiile naţionale 
specifice, la un preţ accesibil. Articolul 11 din directiva privind serviciul universal conţine 
mai multe dispoziţii destinate să asigure calitatea serviciului universal.

Considerentul 7 din directiva privind serviciul universal explică faptul că statele membre, în 
contextul obligaţiilor de servicii universale şi în funcţie de condiţiile naţionale, pot lua măsuri 
specifice pentru consumatorii din zonele rurale sau izolate geografic. Considerentul 8 din 
directiva privind serviciul universal precizează că (a) cerinţa de a furniza utilizatorilor, la 
cerere, o conexiune la reţeaua de telefonie publică la un post fix se limitează la o singură 
conexiune la reţea cu bandă îngustă; (b) conexiunile la reţeaua de telefonie publică la 
posturile fixe ar trebui să poată asigura comunicaţiile vocale şi de date la viteze suficiente 
pentru accesul la serviciile online, ca de exemplu cele furnizate prin intermediul Internet-ului; 
(c) în cazul în care conexiunea la reţeaua de telefonie publică la posturi fixe este în mod clar 
insuficientă pentru asigurarea unui acces acceptabil la Internet, statele membre ar trebui să 
poată solicita ca această conexiune să atingă nivelul deţinut de majoritatea abonaţilor, care 
permite accesul la Internet.

Conform informaţiilor aflate la dispoziţia Comisiei, operatorul existent Eircom a fost 
desemnat ca furnizor de servicii universale în Irlanda în sensul conexiunilor la reţeaua de 
telefonie publică şi accesului la servicii telefonice accesibile publicului de la un post fix.



CM\785673RO.doc 3/4 PE392.341v02-00

RO

În Decizia şi Răspunsul la Consultarea 05/70 din 7 septembrie 20051, autoritatea naţională 
irlandeză de reglementare din telecomunicaţii (Commission for Communications Regulation –
ComReg) a stabilit cerinţe specifice privind furnizarea de acces la conexiuni la reţeaua de 
telefonie publică la un post fix şi furnizarea de acces funcţional la Internet. În special, 
ComReg a specificat că furnizorul de servicii universale (Eircom) trebuie să depună toate 
eforturile rezonabile pentru a se asigura că toate conexiunile la reţeaua de telefonie accesibilă 
publicului sunt capabile de o rată de date minimă de cel puţin 28.8 kbiţi/s.

În plus, ComReg a decis să publice periodic indicatori de performanţă cu privire la furnizarea 
de servicii universale de către Eircom, pentru a sensibiliza publicul cu privire la problemele 
implicate de aceasta (vezi Informarea 07/11 din 23 februarie 20072). Aceşti indicatori de 
performanţă includ defecţiunile raportate şi durata de reparare, precum şi procentajul liniilor 
capabile de o rată de date mai mare de obiectivul de 28.8 kbiţi/s.

Prin urmare, se pare că autorităţile irlandeze au luat mai multe măsuri pentru a asigura un 
serviciu universal de calitate ridicată consumatorilor şi firmelor din Irlanda.

Comisia nu este în măsură să ofere un răspuns definitiv privind situaţia specifică a rezidenţilor 
din Black Valley şi adecvarea unui sistem pe bază de baterie pentru comunicaţiile terestre, 
cunoscut sub numele de Rurtel, având în vedere cerinţele directivei privind serviciul 
universal. În acest sens ar fi necesare în special informaţii precise privind accesul la Internet / 
ratele de comunicaţii de date asigurate de Rurtel, informaţii statistice privind defecţiunile 
liniilor Rurtel şi duratele de reparare a defecţiunilor, precum şi informaţii privind 
constrângerile de natură tehnică din Black Valley (aceste informaţii nu sunt disponibile din 
surse publice). Serviciile Comisiei vor prezenta această problemă autorităţilor irlandeze în 
contextul monitorizării punerii în aplicare a cadrului de reglementare.

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 19 iunie 2009

Autoritatea naţională irlandeză de reglementare din sectorul telecomunicaţiilor (Commission 
for Communications Regulation – ComReg) a luat măsuri pentru creşterea calităţii la care 
serviciul universal este disponibil pentru toţi utilizatorii finali din Irlanda. În special, în urma 
unei consultări publice efectuate în 2007, ComReg a decis în mai 20083 să stabilească 
obiective de performanţă obligatorii prin lege în legătură cu obligaţiile de serviciu universal 
ale operatorului existent, care să fie atinse, în majoritatea cazurilor, până la jumătatea lui 
2009. Mai exact, decizia obligă operatorul existent să reducă rata de defecţiuni pe linii (de 
exemplu: „până la 30 iunie 2009 se va ajunge la o rată de 15,5 defecţiuni la 100 de linii”) şi.
de asemenea, ca 80% din reparaţii să fie efectuate în termen de două zile lucrătoare, 99,8% 
din reparaţii să fie efectuate în termen de cinci zile lucrătoare, iar toate reparaţiile să fie 
efectuate în cel mult zece zile lucrătoare. Se preconizează că şi rezidenţii din Black Valley vor 
beneficia de aceste măsuri generale.

                                               
1 http://www.comreg.ie/_fileupload/publications/ComReg0570.pdf
2 http://www.odtr.ie/_fileupload/publications/ComReg0711.pdf
3 A se vedea http://www.odtr.ie/_fileupload/publications/ComReg0837.pdf
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În ceea ce priveşte măsurile tehnice de îmbunătăţire a calităţii serviciului universal oferit 
rezidenţilor din Black Valley în special, operatorul existent a transmis Comisiei în octombrie 
2008 că s-a angajat să instaleze gratuit o reţea WiMAX (interoperabilitate globală pentru 
acces prin microunde), care le va oferi rezidenţilor acces la servicii de internet în bandă largă1

şi le va permite să realizeze convorbiri telefonice cu ajutorul tehnologiei VoIP (voce prin 
internet). 

În februarie şi aprilie 2009 operatorul existent a confirmat următoarele către ComReg:

Lucrările de instalare a reţelei WiMAX au început în septembrie 2008. În prezent sunt 
instalate cinci staţii de bază WiMAX, iar reţeaua este pe cale de a fi pusă în funcţiune (este în 
etapa de testare). Trecerea clienţilor la noul sistem, care reprezintă faza finală în instalarea 
WiMAX, trebuia să înceapă în aprilie 2009. Soluţia VoIP (protocolul voce prin internet) 
trebuia să fie disponibilă pentru rezidenţii din Black Valley la începutul lunii aprilie. În 
condiţiile în care se preconiza conectarea unuia sau a doi clienţi în fiecare zi, operaţiunea de 
instalare trebuia să se finalizeze până în mai 2009.

Comisia preconizează că măsurile menţionate mai sus vor asigura accesul rezidenţilor din 
Black Valley la serviciile moderne de telecomunicaţii care respectă prevederile Directivei 
privind serviciul universal. Comisia va contacta din nou autorităţile irlandeze pentru a verifica 
dacă aceste măsuri au fost puse în practică cu succes.

În acest context, trebuie reţinut faptul că, în cadrul iniţiativei i2010 a Comisiei Europene, 
Irlanda, printre alte state membre, şi-a stabilit strategia naţională privind comunicaţiile în 
bandă largă. În acest scop, la 22 ianuarie 2009, guvernul irlandez a anunţat crearea sistemului
naţional privind comunicaţiile în bandă largă, pentru a-şi atinge obiectivul naţional prin 
mobilizarea de resurse naţionale, comunitare şi private (estimate la un total de 223 de 
milioane de euro) pentru implementarea sistemului în bandă largă în zonele rurale care sunt 
actualmente defavorizate, deşi reprezintă aproximativ 10% din populaţie şi 33% din suprafaţa 
ţării. Conform acestui sistem, până în septembrie 2010, 100% din suprafaţa Irlandei va 
beneficia de comunicaţii în bandă largă, iar până la finalul anului 2009 va fi acoperită 
jumătate din suprafaţa prevăzută în sistem. 

Prin planul său de redresare economică, Comisia doreşte intensificarea progresului la nivelul 
UE, astfel încât până în 2010 toţi cetăţenii să beneficieze de acoperire prin internet de mare 
viteză. Din acest motiv, la 28 ianuarie 2008, Comisia Europeană a prezentat o propunere 
pentru o investiţie suplimentară de 1 miliard de euro – bani care se vor distribui prin fonduri 
de dezvoltare rurală – pentru a contribui la răspândirea internetului în zonele rurale. Aceste 
măsuri pot avantaja zone precum Black Valley sau alte zone rurale din Irlanda. 

                                               
1 Aceasta depășește accesul funcțional la internet (în bandă îngustă) prevăzut de 
Directiva privind serviciul universal (articolul 4).


