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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1555/2010, внесена от B. W., с германско гражданство, относно 
стандартизацията на паричните автомати

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва, че през последните години в държавите-членки на 
Съюза се наблюдава все по-голямо увеличаване на измамите с кредитни и банкови 
карти. Въпреки че кредитните карти по целия свят са крайно стандартизирани, това не 
се отнася за паричните автомати. Затова вносителят на петицията се застъпва за висока 
степен на стандартизация и защита на паричните автомати в Съюза. За тази цел той 
предлага създаването на специална работна група на европейско равнище, която следва 
да изготви наредба по въпроса. Вносителят на петицията прави също така няколко 
предложения относно по-добрата защита на паричните автомати и по-голямата им 
дружелюбност към клиента.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 25 март 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 10 юни 2011 г.

Петицията

Вносителят на петицията изразява своята неудовлетвореност от факта, че усилията за 
стандартизация на паричните автомати с цел подобряване на сигурността на тяхното 
използване не са достатъчни в сравнение с усилията за стандартизация на банковите 
карти в контекста на прехода към единна зона за плащания в евро (ЕЗПЕ).
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Наблюдения на Комисията

Техническата стандартизация на паричните автомати понастоящем се урежда основно 
от самия сектор на платежните системи.

В този контекст Комисията посочва, че Европейският съвет по плащанията (EPC), 
който е органът, отговорен за координацията и вземането на решения в европейския 
банков сектор в сферата на плащанията, понастоящем изготвя стратегическа визия и 
правила за осъществяване на стопанска дейност по отношение на картите в рамките на 
ЕЗПЕ с цел постигане на стандартизация на равнището на ЕС. Групата на работещите с 
банкови карти (CSG), която включва представители на схеми за плащане, обработка на 
картите, продавачи, търговци на дребно и банки, понастоящем определя изискванията 
за функционалност и сигурност на картите, паричните автомати и POS терминалите. 
Въз основа на тези изисквания органите по стандартизация разработват спецификации 
за изпълнението. Въпреки че разработването на спецификациите за изпълнение 
напредва в много области, процесът съвсем не е завършен. 

Европейската централна банка наскоро също организира Ad hoc форум за 
стандартизация на картите в ЕЗПЕ с цел увеличаване на прозрачността и разбирането 
на всички заинтересовани групи относно етапа, на който се намират различните 
дейности по стандартизация в Европа, включително и по отношение на сигурността, 
както и относно връзките между различните инициативи за стандартизация. 

Заключение

Комисията взема предвид наблюденията, направени от вносителя на петицията. 
Петицията не показва наличие на каквото и да било нарушение на правото на 
Европейския съюз. Въпреки това Комисията следи с интерес развитието на сектора на 
банковите карти и решително насърчава инициативите за стандартизация в тази област. 
Засега Европейската комисия не планира приемане на конкретно законодателство, 
свързано със стандартизацията на паричните автомати.


