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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1555/2010 af B.W., tysk statsborger, om standardisering af 
pengeautomater

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at der i de seneste år har kunnet konstateres en stadig større stigning i 
svindelen med kredit- og bankkort i EU-medlemsstaterne. Selv om kreditkortene over hele 
verden i vidt omfang er standardiseret, gælder dette ikke for pengeautomater. Andrageren 
argumenterer derfor for en høj grad af standardisering og sikring af pengeautomater i 
Unionen. Han foreslår, at der til dette formål nedsættes en særlig arbejdsgruppe på europæisk 
plan, som skal forberede en forordning herom. Andrageren fremsætter endvidere forslag til, 
hvordan pengeautomater kan gøres mere sikre og kundevenlige.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. marts 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 10. juni 2011.

"Andragendet

Andrageren udtrykker utilfredshed med, at der ikke gøres nok for at standardisere 
pengeautomater, for at gøre dem mere sikre at anvende, sammenlignet med den indsats, der 
gøres for at standardisere bankkortene i forbindelse med indførelsen af det fælles 
eurobetalingsområde (SEPA). 

Kommissionens bemærkninger
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Den tekniske standardisering af pengeautomater behandles i øjeblikket, primært af 
betalingssektoren. 

I denne forbindelse bemærker Kommissionen, at det europæiske betalingsudvalg (EPC), som 
er den europæiske banksektors koordinations- og beslutningstagningsorgan i forbindelse med 
betalinger, arbejder på en strategisk vision og udarbejdelsen af regler for god forretningsskik 
inden for SEPA med det mål at opnå en standardisering på EU-plan. Kortinteressentgruppen 
(CSG), som består af repræsentanter for betalingsordninger, kortselskaber, sælgere, 
detailhandlere og banker, er ved at fastsætte funktionelle og sikkerhedsmæssige krav til kort, 
pengeautomater og kasseterminaler. Standardiseringsorganerne er på grundlag af disse krav 
ved at udarbejde specifikationer for gennemførelsen. Selv om der sker fremskridt i 
udarbejdelsen af specifikationerne inden for mange områder, er processen lang fra afsluttet.    

Den Europæiske Centralbank har også for nylig afholdt et ad hoc-forum om standardisering af 
SEPA-kort med det formål at øge gennemsigtigheden i og interessentgruppernes forståelse af 
statussen for de forskellige standardiseringsaktiviteter i Europa, herunder med hensyn til 
sikkerhedsaspekter samt de forskellige standardiseringsinitiativers forbindelse med hinanden. 

Konklusioner

Kommissionen tager andragerens bemærkninger til efterretning. Andragendet påviser ikke en 
overtrædelse af EU-lovgivningen. Kommissionen følger imidlertid med interesse udviklingen 
i kortsektoren og tilskynder indtrængende til standardiseringsinitiativer på dette område. 
Kommissionen har for øjeblikket ikke planer om at vedtage specifik lovgivning vedrørende 
standardiseringen af pengeautomater."


