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Θέμα: Αναφορά 1555/2010, του B. W., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
τυποποίηση των μηχανημάτων αυτόματης ανάληψης χρημάτων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται στα κράτη μέλη της Ένωσης 
ολοένα και μεγαλύτερη αύξηση των περιπτώσεων απάτης με πιστωτικές και τραπεζικές 
κάρτες. Παρόλο που οι πιστωτικές κάρτες έχουν τυποποιηθεί σε όλο τον κόσμο σε μεγάλο 
βαθμό, αυτό δεν ισχύει και για τα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης (ΑΤΜ). Ο αναφέρων 
ζητεί ως εκ τούτου να υπάρξει μεγάλος βαθμός τυποποίησης και προστασίας των 
μηχανημάτων αυτόματης ανάληψης στην Ένωση. Προτείνει εν προκειμένω να συστηθεί σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο ειδική ομάδα εργασίας η οποία θα εκπονήσει σχετικό κανονισμό. Ο 
αναφέρων υποβάλει επίσης ορισμένες προτάσεις σχετικά με την καλύτερη προστασία και τον 
περισσότερο φιλικό προς τον πελάτη χαρακτήρα των μηχανημάτων αυτόματης ανάληψης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Μαρτίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη τη 10η Ιουνίου 2011.

Η αναφορά

Ο αναφέρων εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την ανεπάρκεια των καταβαλλόμενων 
προσπαθειών με σκοπό την τυποποίηση των μηχανημάτων αυτόματης ανάληψης χρημάτων, 
προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια της χρήσης τους, σε σύγκριση με τις προσπάθειες που 
έχουν καταβληθεί για την τυποποίηση των τραπεζικών καρτών στο πλαίσιο της μετάβασης 
στον ενιαίο χώρο πληρωμών σε ευρώ (SEPA).
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Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η τεχνική τυποποίηση των μηχανημάτων αυτόματης ανάληψης χρημάτων εξετάζεται επί του 
παρόντος κυρίως από τον ίδιο τον κλάδο των πληρωμών.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών (CEP), 
το οποίο αποτελεί το όργανο συντονισμού και λήψης αποφάσεων του ευρωπαϊκού τραπεζικού 
τομέα σε σχέση με τις πληρωμές, επεξεργάζεται αυτήν την περίοδο ένα στρατηγικό όραμα 
καθώς και την ανάπτυξη κανόνων επαγγελματικής δεοντολογίας για τις κάρτες εντός του 
ενιαίου χώρου πληρωμών σε ευρώ, με στόχο την τυποποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η 
Ομάδα Φορέων Έκδοσης Καρτών (Cards Stakeholders Group, CSG), στην οποία μετέχουν 
εκπρόσωποι συστημάτων πληρωμών, εταιρειών μεταποίησης, πωλητών, εμπόρων λιανικής 
και τραπεζών, βρίσκεται στη φάση του καθορισμού των λειτουργικών απαιτήσεων και των 
απαιτήσεων στον τομέα της ασφάλειας όσον αφορά τις κάρτες, τα μηχανήματα αυτόματης 
ανάληψης χρημάτων και τα τερματικά σημείου πώλησης. Βάσει των απαιτήσεων αυτών, οι 
φορείς τυποποίησης αναπτύσσουν συγκεκριμένες προδιαγραφές εφαρμογής. Αν και η 
ανάπτυξη των προδιαγραφών εφαρμογής σημειώνει πρόοδο σε πολλούς τομείς, η διαδικασία 
απέχει πολύ από το να ολοκληρωθεί.

Προσφάτως, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διοργάνωσε επίσης ένα ειδικό φόρουμ για την 
τυποποίηση των καρτών στον ενιαίο χώρο πληρωμών σε ευρώ, με στόχο την αύξηση της 
διαφάνειας και την ενημέρωση όλων των ομάδων ενδιαφερομένων σχετικά με την πορεία 
εξέλιξης των διαφόρων δραστηριοτήτων τυποποίησης σε όλη την Ευρώπη, μεταξύ άλλων και 
όσον αφορά τα χαρακτηριστικά ασφαλείας, καθώς και τη σχέση μεταξύ των διαφορετικών 
επιμέρους πρωτοβουλιών τυποποίησης.

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή λαμβάνει υπό σημείωση τις παρατηρήσεις του αναφέροντος. Στην αναφορά δεν 
αποκαλύπτονται τυχόν παραβιάσεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, η 
Επιτροπή παρακολουθεί με ενδιαφέρον την εξέλιξη του κλάδου καρτών και ενθαρρύνει 
έντονα τις πρωτοβουλίες τυποποίησης σε αυτόν τον τομέα. Προς το παρόν, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή δεν σχεδιάζει την έγκριση ειδικής νομοθεσίας σχετικά με την τυποποίηση των 
μηχανημάτων αυτόματης ανάληψης χρημάτων.


