
CM\870289HU.doc PE467.122v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

10.6.2011

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: B. W. német állampolgár által benyújtott 1555/2010. számú petíció a 
bankautomaták szabványosításáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója szerint az utóbbi években egyre több hitel- és bankkártyacsalást 
követnek el az Európai Unió tagállamaiban. Habár a hitelkártyák az egész világon 
messzemenően szabványosítottak, a bankautomatákra ez nem érvényes. A petíció benyújtója 
ezért a bankautomaták magas fokú szabványosítását és védelmét szorgalmazza az egész 
Unióban. Javasolja, hogy ehhez állítsanak fel uniós szinten egy munkacsoportot, amelynek az 
lenne a feladata, hogy előkészítse az erre vonatkozó rendeletet. A petíció benyújtója egyúttal 
javaslatokat tesz a bankautomaták nagyobb fokú védelmére és fokozottabban felhasználóbarát 
alkalmazására.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. március 25. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. június 10.

A petíció

A petíció benyújtója kifejezi azzal való elégedetlenségét, hogy – az egységes eurofizetési 
övezetre (SEPA) való átálláskor a bankkártyák szabványosítása érdekében tett 
erőfeszítésekhez képest – nem tesznek megfelelő erőfeszítéseket a bankautomaták 
szabványosításáért a használatuk biztonságosabbá tétele érdekében. 
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A Bizottság észrevételei

A bankautomaták műszaki szabványosításával jelenleg maga a pénzforgalmi ágazat 
foglalkozik. 

A Bizottság ezzel összefüggésben megjegyzi, hogy az európai bankágazat pénzforgalommal 
foglalkozó koordinációs és döntéshozatali szerve, az Európai Pénzforgalmi Tanács jelenleg 
dolgozik egy stratégiai elképzelésen és a SEPA-n belül a kártyákra alkalmazandó üzletviteli 
szabályok kialakításán az európai szintű szabványosítás megvalósítása érdekében. A fizetési 
rendszerek, a tranzakciófeldolgozók, az értékesítők, a kiskereskedők és a bankok képviselőit 
tömörítő Bankkártya Érdekképviseleti Csoport (CSG) jelenleg végzi a kártyákra, a 
bankautomatákra és a POS-terminálokra vonatkozó működési és biztonsági követelmények 
meghatározását. E követelmények alapján a szabványosító szervek kidolgozzák a végrehajtási 
előírásokat. Bár a végrehajtási előírások kialakítása sok területen szépen halad előre, a 
folyamat még korántsem zárult le. 

Az Európai Központi Bank ezenkívül a közelmúltban rendezett egy ad-hoc fórumot a SEPA-
kártyák szabványosításáról, amelynek célja az átláthatóság fokozása és valamennyi érintett 
csoport álláspontjának jobb megértése volt az Európa-szerte zajló különböző szabványosítási 
tevékenységek – beleértve a biztonsági jellemzőket, valamint a különböző szabványosítási 
kezdeményezések egymáshoz való viszonyát is – előrehaladásával kapcsolatban. 

Következtetések

A Bizottság tudomásul veszi a petíció benyújtójának észrevételeit. A petíció alapján nem 
állapítható meg az európai uniós jog megsértése. A Bizottság ugyanakkor érdeklődéssel 
követi nyomon a kártyaágazat fejlődését, és határozottan ösztönzi az e területen tett 
szabványosítási kezdeményezéseket. Az Európai Bizottság jelenleg nem tervezi külön 
jogszabály elfogadását a bankautomaták egységesítésével kapcsolatban.


