
CM\785673SV.doc PE392.341/REV

SV SV

EUROPAPARLAMENTET
2004 










 2009

Utskottet för framställningar
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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0171/2007, ingiven av Breeda Moynihan Cronin TD (ledamot av 
Irlands parlament) om att de irländska telekommunikationsmyndigheterna inte 
fullgjort sina skyldigheter enligt direktivet om samhällsomfattande tjänster

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren är ledamot av Irlands parlament och för talan för invånarna i sin valkrets, en 
missgynnad bergstrakt (Black Valley) i södra delen av grevskapet Kerry, genom att protestera 
mot att de nationella telekommunikationsmyndigheterna inte fullgjort sina skyldigheter att 
tillhandahålla interaktiva och globala förbindelser för dem som använder telefonnät och 
elektroniska kommunikationsnät. Hon hävdar att Irlands parlament beställt en teknisk 
undersökning av frågan och att undersökningen resulterat i en rad lösningar och 
rekommendationer. Likafullt har det inte skett någon förändring, eftersom myndigheterna inte 
velat vidta de tekniska och ekonomiska åtgärder som behövts för att upprätta ett integrerat 
telekommunikationssystem. Framställaren anser därför att Irland bör rätta sig efter
artiklarna 2 b och c samt 4.1 och 4.2 i direktivet om samhällsomfattande tjänster och ber 
unionen att ingripa.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 5 juni 2007. Kommissionen har uppmanats att lämna 
upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 27 juli 2007

Framställningen handlar om att det inte finns någon adekvat infrastruktur för 
telekommunikationer för invånarna i Black Valley, som ligger i grevskapet Kerry på Irland, 
samt om att Irlands telekommunikationsmyndigheter och den nuvarande teleoperatören 
Eircom sägs ha brutit mot sina skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/22/EG av den 7 mars 2002 om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter 
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avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (direktiv om 
samhällsomfattande tjänster). 

Närmare bestämt anges det i framställningen att a) invånarna i Black Valley i dagens läge har 
ett batteribaserat system för fasta telefonförbindelser, som heter Rurtel och mycket ofta 
drabbas av avbrott i trafiken, b) Black Valley är utan mobiltelefontäckning. 

Först och främst måste det konstateras att direktivet om samhällsomfattande tjänster inte tagit 
med mobiltelefontjänster bland sådana samhällsomfattande tjänster som obligatoriskt ska 
tillhandahållas. Kommissionen ställde sig framför allt i meddelandet Rapport om resultatet av 
översynen av omfattningen av samhällsomfattande tjänster i enlighet med artikel 15.2 i 
direktiv 2002/22/EG (KOM(2006)0163) på den linjen att varken mobila kommunikationer 
eller bredbandskommunikationer uppfyllde villkoren i det ovannämnda direktivet för att 
kunna räknas med bland samhällsomfattande tjänster. Samtidigt framhöll kommissionen sin 
avsikt att mot bakgrund av den tekniska utvecklingen och marknadsutvecklingen ta upp 
frågan på nytt i en grönbok i ärendet, vilken väntades antas i början av 2008.

Om bristen på en adekvat infrastruktur för fasta telekommunikationer är följande att säga: I 
artikel 4 i direktivet om samhällsomfattande tjänster åläggs medlemsstaterna se till att 
samtliga rimliga krav på anslutning till det allmänna telefonnätet i en fast anslutningspunkt 
och på tillträde till allmänt tillgängliga telefonitjänster i en fast anslutningspunkt uppfylls av 
minst ett företag. Dessutom ingår där krav på att den tillhandahållna anslutningen ska göra det 
möjligt för slutanvändarna att ringa och ta emot lokala, nationella och internationella 
telefonsamtal, telefax och datakommunikation med en datahastighet som tillåter funktionellt 
tillträde till Internet, med beaktande av den aktuella teknik som används av majoriteten av 
abonnenterna samt den tekniska genomförbarheten. I artikel 3 i direktivet anges det att 
medlemsstaterna ska se till att de samhällsomfattande tjänsterna görs tillgängliga med angiven 
kvalitet för samtliga slutanvändare inom deras territorium oberoende av geografisk belägenhet 
och att de mot bakgrund av särskilda nationella förhållanden tillhandahålls till ett överkomligt 
pris. I artikel 11 i direktivet ingår ett flertal föreskrifter avsedda att garantera kvaliteten på de 
samhällsomfattande tjänsterna.

I skäl 7 i direktivet om samhällsomfattande tjänster förklaras det att medlemsstaterna, när det 
gäller skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster och, mot bakgrund av 
nationella förhållanden, får vidta särskilda åtgärder för konsumenter på landsbygden eller i 
geografiskt isolerade områden. I skäl 8 i direktivet anges det att a) kravet att på begäran 
tillhandahålla användare anslutning till det allmänna telefonnätet i fasta anslutningspunkter är 
begränsat till en enda anslutning till smalbandsnät, b) anslutningar till det allmänna telenätet i 
fasta anslutningspunkter ska ha kapacitet att stödja tal- och dataöverföring med en hastighet 
som är tillräcklig för tillgång till on-line-tjänster som dem som tillhandahålls via det allmänt 
tillgängliga Internet, c) i särskilda fall då anslutningen till det allmänna nätet i en fast 
anslutningspunkt är klart otillräcklig för att klara tillfredsställande tillträde till Internet, bör 
medlemsstaterna kunna begära att anslutningen uppgraderas till den nivå som flertalet 
abonnenter har för att överföringshastigheten ska bli tillräckligt hög för tillträde till Internet.

Enligt vad kommissionen hittills fått veta har den nuvarande teleoperatören Eircom utsetts 
som leverantör av samhällsomfattande tjänster på Irland i fråga om anslutning till det 
allmänna telefonnätet och tillträde till allmänt tillgängliga telefonitjänster i en fast 
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anslutningspunkt. 

I sitt beslutsmeddelande och svar på samråd 05/70 av den 7 september 20051 fastställde den 
irländska nationella tillsynsmyndigheten för telekommunikationer (Commission for 
Communications Regulation – ComReg) särskilda krav för tillhandahållandet av anslutning 
på en fast anslutningspunkt och anslutningar till det allmänna telefonnätet samt 
tillhandahållandet av ett funktionellt tillträde till Internet. ComReg framhöll i synnerhet att 
tillhandahållaren av samhällsomfattande tjänster (Eircom) ska göra allt som rimligen kan 
göras för att alla anslutningar till det allmänt tillgängliga telefonnätet ska klara av ett rimligt 
dataflöde på minst 28,8 kbit/s.

ComReg har dessutom beslutat att regelbundet offentliggöra resultatindikatorer för Eircoms 
tillhandahållande av samhällsomfattande tjänster för att öka allmänhetens medvetande om 
dessa frågor (se informationsmeddelande 07/11 av den 23 februari 20072). 
Resultatindikatorerna handlar bland annat om anmälda fel och tiderna för att avhjälpa dem 
samt procentandelen linjer som klarar av mera än de 28,8 kbit/s som ställts upp som mål. 

Mot bakgrund av det här ser det ut som om Irlands telekommunikationsmyndigheter vidtagit 
ett flertal åtgärder för att konsumenter och företag på Irland ska få samhällsomfattande 
tjänster av god kvalitet.

Kommissionen kan inte ge något slutgiltigt svar på den speciella situation som invånarna i 
Black Valley befinner sig i och inte heller uttala sig om huruvida det räcker med det 
batteribaserade systemet för fasta telefonförbindelser, som heter Rurtel, för att kraven i 
direktivet om samhällsomfattande tjänster ska uppfyllas. För detta ändamål skulle det 
nämligen framför allt behövas exakta uppgifter om vilka möjligheter till Internetanslutning 
och vilka dataöverföringshastigheter som Rurtel medger samt statistik om linjefel och 
reparationstider för Rurtel och dessutom uppgifter om vilka tekniska svårigheter som råder i 
Black Valley (sådana upplysningar är inte lätta att få tag på i offentliga källor).
Kommissionens tjänstegrenar kommer att ta upp den här frågan med de irländska 
myndigheterna i samband med övervakningen av hur föreskrifterna genomförs.

4. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 19 juni 2009.

Irlands nationella tillsynsmyndighet för elektroniska kommunikationer (ComReg) har vidtagit 
åtgärder för att förbättra kvaliteten på de samhällsomfattande tjänster som finns att tillgå för 
alla slutanvändare på Irland. Framför allt beslutade ComReg i maj 20083, efter ett offentligt 
samråd som hölls 2007, att uppställa juridiskt bindande och genomdrivbara resultatmål för 
den nuvarande teleoperatörens skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster, 
varvid avsikten var att de flesta av dessa mål ska ha uppnåtts senast vid halvårsskiftet 2009. 
Närmare bestämt handlar det om att den nuvarande teleoperatören ska få ner antalet linjefel 
(vilket uttryckts i form av att ”en felfrekvens på högst 15,5 fel på 100 linjer ska ha uppnåtts 
och vara allmänt rättesnöre senast den 30 juni 2009”) samt att 80 % av antalet linjefel ska ha 
reparerats inom två arbetsdagar, 99,8 % av alla reparationer ska ha utförts inom 

                                               
1 http://www.comreg.ie/_fileupload/publications/ComReg0570.pdf
2 http://www.odtr.ie/_fileupload/publications/ComReg0711.pdf
3 Se http://www.odtr.ie/_fileupload/publications/ComReg0837.pdf
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fem arbetsdagar och samtliga reparationer utförts inom tio arbetsdagar. De här allmänna 
åtgärderna väntas också bli till nytta för invånarna i Black Valley.

Om de tekniska åtgärderna för att förbättra kvaliteten på de samhällsomfattande tjänsterna 
framför allt för invånarna i Black Valley angav den nuvarande teleoperatören för 
kommissionen i oktober 2008 att den påtagit sig att gratis installera ett Wimax-nät 
(Worldwide Interoperability for Microwave Access) så att invånarna skulle få tillträde till 
bredbandstjänster på Internet1 och kunna ringa telefonsamtal med hjälp av VoIP-tekniken 
(voice over the internet protocol).

I februari och april 2009 har den nuvarande teleoperatören bekräftat följande för ComReg:

Arbetet med att installera Wimax-nätet inleddes i september 2008. För närvarande har 
fem basstationer för Wimax installerats och man håller på att prova ut nätet. Kundernas 
övergång till Wimax, som är den sista etappen i att nätet tas i bruk, skulle börja i april 2009. 
VoIP (voice over the internet protocol) var avsedd att finnas tillgänglig för invånarna i Black 
Valley i början av april. Varje dag anslöts en eller två kunder och med den arbetstakten 
förväntades alla installationer vara klara fram till slutet av maj 2009.

Kommissionen väntar sig att de åtgärder som nämnts i det föregående kommer att garantera 
invånarna i Black Valley tillgång till moderna telekommunikationstjänster av ett slag som 
uppfyller kraven i direktivet om samhällsomfattande tjänster. Kommissionen kommer på nytt 
att ta kontakt med de irländska myndigheterna för att få bekräftelse på att allt gått bra med att 
omsätta dessa åtgärder i praktiken.

I det här sammanhanget bör det också noteras att Irland, tillsammans med andra 
medlemsstater, som ett led i kommissionens initiativ i2010 infört en nationell 
bredbandsstrategi. Med tanke på detta tillkännagav Irlands regering planer på ett nationellt 
bredbandssystem för att landet skulle uppnå sitt mål genom att uppbåda statliga och privata 
resurser tillsammans med gemenskapsmedel (uppskattningsvis sammanlagt 
223 miljoner EUR) för att bygga ut bredbandsförbindelserna i de områden på landsbygden där 
det i dag inte finns tillräckligt av dem (dessa områden omfattar omkring 10 % av landets 
befolkning och 33 % av dess yta). Enligt dessa planer kommer Irland att senast i september 
2010 ha en hundraprocentig bredbandstäckning och hälften av det område som omfattas av 
planerna kommer att ha fått täckning vid utgången av 2009. 

Med sin plan för ekonomisk återhämtning vill kommissionen påskynda utvecklingen inom 
hela EU för att alla medborgare senast 2010 ska ha tillgång till höghastighetsinternet. Av 
omsorg om detta lade kommissionen den 28 januari 2008 fram ett förslag om en ytterligare 
investering på en miljard EUR, avsedd att distribueras via fonderna för landsbygdens 
utveckling, något som kommer att hjälpa områden på landsbygden att få anslutning till 
Internet. Detta skulle kunna bli till nytta för sådana områden som Black Valley eller andra 
områden på den irländska landsbygden.”

                                               
1 Detta uppfyller mer än bara det krav på funktionellt tillträde till Internet (via smalband) som ingår i artikel 4 i 
direktivet om samhällsomfattande tjänster.


