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1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs raksta, ka pēdējos gados dalībvalstīs aizvien vairāk notiek krāpšanās 
saistībā ar kredītkartēm un bankas kartēm. Kredītkartes visā pasaulē lielākoties ir 
standartizētas, taču bankas automāti nav. Tādēļ lūgumraksta iesniedzējs rosina ES lielā mērā 
standartizēt bankas automātus un padarīt tos drošākus. Šim nolūkam viņš ierosina izveidot 
īpašu Eiropas darba grupu, kas sagatavotu regulu par šo tēmu. Lūgumraksta iesniedzējs izsaka 
arī dažādus ieteikumus, kā uzlabot drošību un atvieglot bankas automātu lietošanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 25. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 10. jūnijā

Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs pauž neapmierinātību par to, ka nepietiekami tiek veikti pasākumi 
attiecībā uz bankas automātu standartizēšanu, lai uzlabotu to izmantošanas drošību, 
salīdzinājumā ar pasākumiem, kas veikti attiecībā uz bankas karšu standartizāciju saistībā ar 
pāreju uz vienoto eiro maksājumu telpu (SEPA). 

Komisijas komentāri

Ar bankas automātu tehnisko standartizāciju pašreiz nodarbojas galvenokārt maksājumu 
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nozare pati. 

Šajā saistībā Komisija norāda, ka Eiropas Maksājumu padome (EPC), kas ir Eiropas banku 
nozares koordinācijas un lēmumu pieņemšanas struktūra attiecībā uz maksājumiem, pašreiz 
izstrādā stratēģisko vīziju un profesionālās ētikas normas attiecībā uz kartēm SEPA, lai 
panāktu standartizāciju Eiropas līmenī. Karšu ieinteresēto pušu grupa (CSG), kas apvieno 
maksājumu shēmu, apstrādātāju, pārdevēju, mazumtirgotāju un banku pārstāvjus, pašreiz 
izstrādā funkcionālās un drošības prasības attiecībā uz kartēm, bankas automātiem un 
termināļiem karšu maksājumiem. Pamatojoties uz šīm prasībām, standartizācijas iestādes 
izstrādā īstenošanas specifikācijas. Kaut gan specifikāciju īstenošanas izstrāde attīstās daudzās 
jomās, process vēl ne tuvu nav pabeigts.    

Eiropas Centrālā Banka nesen organizēja Ad-hoc forumu par SEPA karšu standartizāciju, kura 
mērķis bija palielināt pārredzamību un visu ieinteresēto pušu izpratni par dažādu 
standartizācijas darbību statusu Eiropā, tostarp attiecībā uz drošības funkcijām, kā arī dažādu 
standartizācijas iniciatīvu savstarpēju saistību. 

Secinājumi

Komisija ir ņēmusi vērā lūgumraksta iesniedzēja izteiktos apsvērumus. Lūgumraksts neatklāj 
nekādus Eiropas Savienības tiesību aktu pārkāpumus. Tomēr Komisija ar interesi vēro karšu 
nozares attīstību un mudina veicināt standartizācijas iniciatīvas šajā jomā. Pagaidām Eiropas 
Komisija neplāno pieņemt īpašus tiesību aktus attiecībā uz bankas automātu standartizāciju.


