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Τέλος στις χρεώσεις περιαγωγής και ισότιμη
πρόσβαση στο διαδίκτυο
 
Τέλος θα τεθεί στις χρεώσεις περιαγωγής εντός της ΕΕ από τον Ιούνιο του 2017 και θα
τεθούν σε εφαρμογή σαφείς κανόνες σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης στο διαδίκτυο,
μετά την υπερψήφιση του νέου νομοθετικού πακέτου για τις τηλεπικοινωνίες από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
 
"Το τέλος των χρεώσεων περιαγωγής ήταν κάτι που περίμεναν όλοι εδώ και πολύ καιρό:
οι απλοί άνθρωποι, οι νέες επιχειρήσεις και οι μικρομεσαίες και όλοι οι οργανισμοί",
δήλωσε  η  εισηγήτρια,  Pilar  del  Castillo  (ΕΛΚ,  Ισπανία),  στη  συζήτηση  πριν  από  την
ψηφοφορία. "Χάρη στην παρούσα συμφωνία η Ευρώπη θα καταστεί η μόνη περιοχή στον
κόσμο  που  θα  διασφαλίζει  νομικά  την  ανοιχτή  πρόσβαση  στο  διαδίκτυο  και  την
ουδετερότητα του δικτύου. Η αρχή της ουδετερότητας του δικτύου θα εφαρμοστεί
άμεσα σε όλα τα 28 κράτη μέλη. Θα διασφαλίσει επίσης ότι δεν θα έχουμε διαδίκτυο δύο
ταχυτήτων ", προσέθεσε η εισηγήτρια.
 
Όλα  τα  τέλη  περιαγωγής  για  κλήσεις,  αποστολή  μηνυμάτων  κειμένου  και  χρήση
διαδικτύου μέσω κινητού τηλεφώνου (mobile internet) στο εξωτερικό εντός της ΕΕ θα
απαγορευθούν από τις 15 Ιουνίου 2017.
 
Από  τις  30  Απριλίου  2016  οι  επιπλέον  χρεώσεις  περιαγωγής  δεν  θα  πρέπει  να
υπερβαίνουν:
 

τα 0,05 ευρώ ανά λεπτό για φωνητικές κλήσεις 
τα 0,02 ευρώ για μηνύματα κειμένου (SMS), και 
τα 0,05 ευρώ ανά megabyte για χρήση διαδικτύου μέσω κινητού τηλεφώνου
 

Το ανώτατο όριο για τα τέλη των εισερχόμενων φωνητικών κλήσεων θα καθοριστεί
αργότερα μέσα στο έτος και αναμένεται να είναι σημαντικά χαμηλότερο από ό, τι για τις
εξερχόμενες κλήσεις.
 
Κάλυψη δαπανών και πρόληψη κατάχρησης
 
Σε περιπτώσεις όπου οι πάροχοι αποδεικνύουν ότι δεν μπορούν να καλύψουν επαρκώς
το κόστος και ότι αυτό έχει επίπτωση και στις εγχώριες τιμές, οι εθνικές ρυθμιστικές
αρχές θα μπορούν να τους επιτρέψουν να επιβάλλουν ελάχιστες προσαυξήσεις σε
εξαιρετικές περιπτώσεις, προκειμένου να καλύψουν τα έξοδα αυτά. Οι ευρωβουλευτές
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πέτυχαν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο να συμπεριλάβουν
εγγυήσεις σχετικά με τη διάθεση από την πλευρά των εθνικών ρυθμιστικών αρχών όλων
των  απαραίτητων  μέσων  για  την  τροποποίηση  ή  την  απόρριψη  αυτών  των
προσαυξήσεων.
 
Για να προστατευθεί η βιομηχανία από την εφαρμογή καταχρηστικών πρακτικών, όπως η
"μόνιμη περιαγωγή", οι πάροχοι θα μπορούν σε ορισμένες περιπτώσεις να χρεώνουν ένα
μικρό ποσό, κάτω από τα σημερινά ανώτατα όρια, σύμφωνα με την πολιτική "εύλογης
χρήσης". Οι ακριβείς λεπτομέρειες για το πώς θα μπορεί να γίνει αυτό θα καθορίζονται
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις ρυθμιστικές αρχές τηλεπικοινωνιών.
 
Ανοικτή πρόσβαση στο διαδίκτυο
 
Ο νέος κανονισμός θα υποχρεώνει τις επιχειρήσεις που προσφέρουν πρόσβαση στο
διαδίκτυο  να  προσφέρουν  το  ίδιο  επίπεδο  υπηρεσιών  σε  όλους,  δηλαδή  να  μην
εμποδίζουν ή να επιβραδύνουν την παράδοση περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών
από επιλεγμένους αποστολείς ή σε επιλεγμένους δέκτες,  εκτός εάν αυτό κρίνεται
αναγκαίο για την εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων, τη συμμόρφωση με τους νόμους,
την πρόληψη της συμφόρησης του δικτύου ή την καταπολέμηση των επιθέσεων στον
κυβερνοχώρο.
 
Εάν παρόλα αυτά κριθεί  απαραίτητη  η  εφαρμογή τέτοιων μέτρων διαχείρισης  της
κυκλοφορίας στο διαδίκτυο, τότε αυτά θα πρέπει να είναι "διαφανή, αμερόληπτα και
αναλογικά"  και  δεν θα πρέπει  να διαρκούν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από όσο
χρειάζεται.
 
Ένας πάροχος θα μπορεί να προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες (όπως η βελτιωμένη
ποιότητα στο διαδίκτυο η οποία χρειάζεται για ορισμένες υπηρεσίες), αλλά μόνο με την
προϋπόθεση ότι αυτό δεν έχει επιπτώσεις στη γενική ποιότητα του διαδικτύου.
 
Ταχύτητα διαδικτύου
 
Οι ευρωβουλευτές εξασφάλισαν ότι οι πάροχοι θα πρέπει να δίνουν στους χρήστες που
είναι  έτοιμοι  να  υπογράψουν  συμβόλαιο  για  σταθερή  ή  κινητή  τηλεφωνία  σαφείς
πληροφορίες για τις ταχύτητες κατεβάσματος και ανεβάσματος (download/upload) που
θα μπορούν να αναμένουν ότι θα έχουν στην πράξη (σε σχέση με την διαφημιζόμενη
ταχύτητα). Η οποιαδήποτε σημαντική απόκλιση θα δίνει το δικαίωμα στον καταναλωτή
να  λάβει  διορθωτικά  μέτρα,  όπως  τον  τερματισμό  του  συμβολαίου  ή  τη  λήψη
αποζημίωσης. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα είναι υπεύθυνες και θα καθορίζουν εάν η
εν λόγω απόκλιση συνιστά παραβίαση του συμβολαίου ή όχι.
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Επαφές 
 
 

Οι τρέχουσες χρεώσεις περιαγωγής είναι:
• 0,19 ευρώ ανά λεπτό για εξερχόμενες φωνητικές κλήσεις

• 0,05 ευρώ ανά λεπτό για εισερχόμενες φωνητικές κλήσεις

• 0,06 ευρώ για μηνύματα κειμένου (SMS)

• 0,20 ευρώ ανά megabyte για χρήση διαδικτύου μέσω κινητού τηλεφώνου

• (για τοπικές χρεώσεις συν τις επιπλέον χρεώσεις περιαγωγής, χωρίς ΦΠΑ)

Αναλυτικά
Το κείμενο που εγκρίθηκε θα είναι σύντομα διαθέσιμο εδώ (κάντε κλικ στις 27.10.2015)
Παρακολουθήστε τη συζήτηση μαγνητοσκοπημένη (κάντε κλικ στις 27.10.2015)
EbS+
Βίντεο από τη συνέντευξη Τύπου (27.10.2015 στις 3:30 μμ τοπική ώρα Γαλλίας)
Οπτικοακουστικό υλικό για τους επαγγελματίες των Μέσων Ενημέρωσης
Ιστοσελίδα της εισηγήτριας Pilar del Castillo Vera (ΕΛΚ, Ισπανία)
Φάκελος διαδικασίας
Ενημερωτικό σημείωμα - Ευρωπαϊκή Ενιαία Αγορά για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/el/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/el/plenary/search-by-date?end-date=27-10-2015&start-date=01-07-2014&legislature=8
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=10/27/2015
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/video?event=20151027-1530-SPECIAL-UNKN
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=2428
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/28390.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0309(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2015)569027
https://twitter.com/EP_Industry


Μετά τη σημερινή ψηφοφορία θα τεθεί τέλος στις χρεώσεις περιαγωγής από τις 15 Ιουνίου 2017 ©AP/European Union/EP

Βίντεο
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=2ac976f2-ed5c-496a-983c-a52900d498e2
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