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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas pabrėžia, kad per pastaruosius kelerius metus ES valstybėse narėse 
gerokai padaugėjo sukčiavimo naudojant kreditines ir banko korteles atvejų. Nors kredito 
kortelės ir jų naudojimas visame pasaulyje labai standartizuotas, tačiau to negalima pasakyti 
apie bankomatus. Todėl peticijos pateikėjas prašo labiau standartizuoti bankomatus ir 
užtikrinti didesnį saugumą Europos Sąjungoje. Jis siūlo ES lygmeniu sudaryti specialią darbo 
grupę, kuri šiuo klausimu parengtų reglamentą. Be to, peticijos pateikėjas pateikia ir keletą 
pasiūlymų, kaip padidinti bankomatų saugumą ir padaryti juos patogesnius klientams.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. kovo 25 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. birželio 10 d.

„Peticija

Peticijos pateikėjas nepatenkintas, kad, palyginti su pastangomis standartizuoti bankų korteles 
ir jų naudojimą atsižvelgiant į perėjimą prie bendros mokėjimų eurais erdvės (SEPA), 
nepakankamai stengiamasi standartizuoti bankomatus ir taip padidinti naudojimosi jais 
saugumą.

Komisijos pastabos
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Šiuo metu techninio bankomatų standartizavimo klausimą daugiausia nagrinėja pats 
mokėjimų sektorius.

Atsižvelgdama į šias aplinkybes Komisija pažymi, kad šiuo metu Europos mokėjimų 
komitetas (EMK), kuris yra Europos bankininkystės sektoriaus koordinavimo ir sprendimų 
priėmimo institucija mokėjimų klausimais, siekdamas Europos lygmeniu standartizuoti 
korteles, rengia strateginę viziją ir verslo etikos taisykles dėl kortelių naudojimo bendroje 
mokėjimų eurais erdvėje. Bankų kortelių suinteresuotųjų šalių grupė (angl. Cards 
Stakeholders Group (CSG), kurioje susibūrę mokėjimo schemų, duomenų tvarkytojų, 
pardavėjų, mažmenininkų ir bankų atstovai, šiuo metu nustato kortelėms, bankomatams ir 
mokėjimo terminalams taikytinus funkcinius ir saugumo reikalavimus. Remdamosi šiais 
reikalavimais standartizavimo institucijos rengia įgyvendinimo specifikacijas. Nors 
daugumoje sričių įgyvendinimo specifikacijų rengimo požiūriu padaryta pažanga, šis procesas 
anaiptol nebaigtas.

Europos Centrinis Bankas neseniai taip pat surengė ad hoc forumą dėl kortelių 
standartizavimo bendroje mokėjimų eurais erdvėje, kuriuo buvo siekiama padidinti skaidrumą 
ir visų suinteresuotųjų grupių supratimą apie skirtingos standartizavimo veiklos, įskaitant 
veiklos, susijusios su saugumo priemonėmis, padėtį visoje Europoje, taip pat sutvirtinti įvairių 
standartizavimo iniciatyvų tarpusavio ryšį.

Išvados

Komisija atsižvelgs į peticijos pateikėjo pateiktas pastabas. Šioje peticijoje neatskleidžiamas 
joks Europos Sąjungos teisės pažeidimas. Vis dėlto Komisija susidomėjusi stebi kortelių 
sektoriaus pokyčius ir atkakliai skatina imtis standartizavimo iniciatyvų šioje srityje. Šiuo 
metu Europos Komisija neketina priimti jokių konkrečių teisės aktų dėl bankomatų 
standartizavimo.“


