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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 0585/2019, внесена от Юрген Виплер, с германско 
гражданство, относно мобилните телефони с две сим-карти и 
използването на услуги на различни доставчици на мобилни телефонни 
услуги

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията призовава да се забрани на производителите на телефони и на 
телефонните компании да инсталират на мобилните устройства, способни да поддържат 
хардуер за използване на няколко договора за мобилни телефони, софтуер, който 
впоследствие блокира картите на различните доставчици. Вносителят на петицията 
вижда това ограничение, наложено от някои компании, като очевидна злоупотреба с цел 
налагане на неизгодно по-високи тарифи за европейския потребител. Особено, както е в 
случая на вносителя на петицията, в граничния триъгълник Германия-Франция-
Швейцария потребителите са засегнати в по-голяма степен от този проблем, тъй като 
имат няколко договора за мобилни услуги за съответните държави.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 14 ноември 2019 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 227, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор на Комисията, получен на 9 юли 2020 г.

Петицията

Вносителят на петицията призовава на производителите на телефони и телефонните 
компании да бъде забранено да инсталират на мобилните телефони софтуер, който 
блокира функционалната възможност за двоен модул за разпознаване на абоната (SIM) 
в телефоните с две SIM карти. Като се блокира тази функционална възможност на 
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телефоните с две SIM карти, въпросните мобилни телефони не могат да поддържат 
използването на повече от един доставчик на мобилни услуги едновременно. Вносителят 
на петицията счита това ограничение за злоупотреба с цел налагане на неизгодно по-
високи тарифи на потребителите в ЕС. Вносителят е особено загрижен за потенциалното 
въздействие върху граничния триъгълник Германия-Франция-Швейцария, където 
потребителите може да имат няколко договора за мобилни услуги за съответните 
държави.

Забележки на Комисията 

Комисията разбира, че вносителят на петицията изразява загриженост във връзка с 
блокирането на подържани от хардуер функционалности чрез софтуер, който се 
инсталира на мобилните телефони. 

Според Комисията Директива 2008/63/ЕО на Комисията от 20 юни 2008 г.1 относно 
конкуренцията на пазарите на крайни далекосъобщителни устройства предоставя 
гаранции за защита на потребителите чрез изискване за прозрачност относно 
техническите спецификации (член 5).

В контекста на прозрачност, създаден от горепосочената директива, крайните 
потребители са свободни да избират мобилния телефон, който най-добре отговаря на 
техните нужди. Няма информация за обща забрана на възможността за две SIM карти на 
равнище държави членки и не са подадени официални жалби относно липсата на 
устройства с две SIM карти.

В рамките на своята политика за електронните съобщения Комисията преследва целта 
потребителите да извличат максимална полза по отношение на избора, цената и 
качеството, която е в съответствие с Директива 2002/21/ЕО2, последно изменена с 
Директива 2009/140/ЕО от 25 ноември 2009 г. В този контекст потенциалните търговски 
практики на доставчиците на електронни съобщителни услуги за блокиране на 
функционалната възможност на телефоните с две SIM карти биха били неблагоприятни. 
Комисията няма правомощия да се намесва в спорове между крайни потребители и 
техните доставчици и насочва потребителите към възможността да се свържат със своите 
национални регулаторни органи в Германия, Франция или Швейцария. Ако не са 
удовлетворени от отговорите, които получават от своите действителни и потенциални 
доставчици, тогава те следва да докладват на Комисията.

Заключение

С оглед на гореизложеното, Комисията счита, че информацията, предоставена от 
вносителя на петицията, не дава основание за допълнително действие от нейна страна на 
този етап.

1Директива 2008/63/ЕО на Комисията от 20 юни 2008 г. относно конкуренцията на 
пазарите на крайни далекосъобщителни устройства (кодифицирана версия) (текст от 
значение за ЕИП), ОВ L 162, 21.6.2008 г., стр. 20 – 26.
2Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно 
общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги (Рамкова 
директива), ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 33 – 55.


