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Taxele de roaming și accesul inegal la internet – la
final
 
Parlamentul European a adoptat marți noul pachet telecom care conține interzicerea
taxelor suplimentare pentru ”roaming” la utilizarea telefoanelor mobile în alte state din
UE, începând cu iunie 2017, precum și reguli clare privind dreptul la acces internet.
 
"Abolirea taxelor de roaming a fost așteptată de multă vreme de toată lumea: oameni obișnuiți,
start-up-uri, IMM-uri și multe alte tipuri de organizații”, a spus raportorul, Pilar del Castillo (PPE,
ES), în dezbaterea dinaintea votului. “Datorită acestui acord, Europa va deveni singura regiune
din lume care va garanta legal internetul deschis și neutru. Principiul neutralității internetului se
va aplica direct în cele 28 de state membre. Și va asigura faptul că nu vom avea internet cu
două viteze”a adăugat ea.
 
Prin respingerea amendamentelor la poziția Consiliului în prima lectură, deputații au adoptat
noua legislație.
 
Taxele de roaming pentru a suna, trimite mesaje text și a utiliza internet mobil în altă țară din
UE vor fi interzise începând cu 15 iunie 2017.
 
Începând cu 30 aprilie 2016, taxele de roaming (adăugate la prețul plătit acasă) nu trebuie să
depășească:
 

€0,05 pe minut pentru apelurile vocale 
€0,02 pentru mesajele text (SMS), sau 
€0,05 pe megabyte la utilizarea internetului mobil.
 

Recuperarea costurilor și prevenirea abuzurilor
 
Dacă operatorii  pot  să  dovedească  faptul  că  nu  pot  recupera  costurile  și  că  acest  lucru
afectează prețurile interne, autoritățile naționale de reglementare îi pot autoriza să impună taxe
suplimentare minime în circumstanțe excepționale, pentru a acoperi aceste costuri. Deputații au
obținut garanții că aceste autorități naționale vor avea instrumente pentru a amenda sau a
respinge aceste taxe suplimentare.
 
Pentru a proteja industria de abuzuri cum ar fi ”roamingul permanent”, operatorii pot în anumite
condiții să fie autorizați să aplice o taxă modică, mai mică decât limitele actuale, conform unei
politici de ”uz corect”. Detaliile vor fi definite de Comisie împreună cu regulatorii din telecom.
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Acces deschis la internet
 
 
 
Noua lege va obliga companiile care oferă acces la internet să trateze tot traficul în mod egal,
fără  să  blocheze sau să  încetinească livrarea  conținutului,  a  aplicațiilor  sau  a  serviciilor
transmise de anumiți emițători sau recipienți, (art.3.3) dacă acest lucru nu este cerut de sentințe
judecătorești sau de legi sau dacă aceste decizii nu sunt luate pentru a preveni aglomerarea
rețelei sau pentru a combate atacurile cibernetice. Dacă sunt necesare astfel de măsuri de
management al traficului, ele vor trebui să fie ”transparente, nediscriminatorii și proporționale”,
și să nu dureze mai mult decât este necesar.
 
Un operator  va putea,  totuși,  să ofere servicii  specializate (cum ar  fi  calitatea crescută a
internetului necesară pentru unele servicii), dar doar cu condiția că acest lucru nu va avea un
impact asupra calității generale a internetului.
 
Viteza: compensații pentru falsele promisiuni
 
Deputații  s-au  asigurat  că  furnizorii  de  internet  vor  fi  obligați  să  ofere  utilizatorilor  care
semnează contracte de internet fix sau mobil explicații clare privind vitezele de descărcare și
încărcare (comparativ cu vitezele anunțate) la care se pot aștepta în realitate. (art. 4:1d) Orice
diferență semnificativă va activa dreptul de terminare a contractului sau de a primi compensații.
Autoritățile naționale de reglementare vor fi responsabile cu verificarea acestor situații pentru a
vedea dacă diferența reprezintă o încălcare a contractului sau nu (Art. 4.4.).
 
Limitele actuale pentru roaming sunt:
• €0,19 pe minut pentru apelurile vocale efectuate

• €0,05 pe minut pentru apelurile vocale primite

• €0,06 pentru mesajele text (SMS) și

• •	€0,20 pentru megabitul de internet (pentru prețurile interne plus taxa de roaming, fără TVA)

Mai multe informaţii

Textele adoptate vor fi disponibile aici (27.10.2015)

Înregistrarea dezbaterii (26.10.2015)
Înregistrarea conferinței de presă (27.10.2015)
Etapele procedurii legislative
Materiale audio-video
Analiză PE - European single market for electronic communications
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/ro/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/ro/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/ro/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/ro/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/ro/other-events/search
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0309(COD)&l=en
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=2428
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/569027/EPRS_ATA%282015%29569027_EN.pdf
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https://twitter.com/EP_Industry


Conform votului de astăzi, taxele de roaming vor fi interzise începând cu 15 iunie 2017©AP/European Union/EP

Interviu cu Pilar del Castillo
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=2ac976f2-ed5c-496a-983c-a52900d498e2
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