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Suġġett: Petizzjoni 1555/2010 ippreżentata minn B.W., ta’ nazzjonalità Ġermaniża, 
dwar l-istandardizzazzjoni tal-magni tal-ATM

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jgħid li f’dawn l-aħħar snin żdiedu ħafna l-każijiet ta’ frodi bil-karti tal-kreditu 
u b’dawk bankarji fl-Istati Membri. Għalkemm il-karti tal-kreditu huma fil-biċċa l-kbira 
standardizzati madwar id-dinja kollha, dan ma jgħoddx għall-ATMs. Għaldaqstant, il-
petizzjonant jirrakkomanda livell għoli ta’ standardizzazzjoni u sigurtà tal-ATMs fl-UE. 
Għaldaqstat, huwa jipproponi li jitwaqqaf grupp ta’ ħidma Ewropew speċjali biex iħejji 
regolament dwar is-suġġett. Il-petizzjonant jagħti wkoll diversi suġġerimenti biex titjieb is-
sigurtà u biex l-ATMs isiru iktar faċli għall-klijent.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-25 ta’ Marzu 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-10 ta’ Ġunju 2011.

Il-petizzjoni

Il-petizzjonant jesprimi d-diżappunt tiegħu dwar il-fatt li mhux qed isiru biżżejjed sforzi 
għall-istandardizzazzjoni tal-magni tal-ATM biex titjieb is-sigurtà tal-użu tagħhom, meta 
mqabbla mal-isforzi li saru għall-istandardizzazzjoni tal-kards bankarji fil-kuntest tal-
migrazzjoni lejn iż-Żona Unika ta’ Pagamenti bl-Euro (SEPA). 

Il-kummenti tal-Kummissjoni
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Attwalment, l-istandardizzazzjoni teknika tal-magni tal-ATM qed tiġi indirizzata 
prinċipalment mill-industrija tal-pagamenti stess. 

F’dan il-kuntest, il-Kummissjoni tosserva li l-Kumitat Ewropew tal-Pagamenti (EPC -
European Payments Committee), li huwa l-korp li jikkoordina u li jeħdu d-deċiżjonijiet tal-
industrija Ewropea tal-banek għal dak li jirrigwarda l-pagamenti, attwalment qed jaħdem fuq 
viżjoni strateġika u fuq l-izvilupp ta’ regoli tal-kondotta tal-operazzjonijiet tal-kards bankarji 
fi ħdan is-SEPA, bl-għan li tinkiseb standardizzazzjoni fil-livell Ewropew. Il-Grupp tal-
Partijiet Interessati b’rabta mal-Kards Bankarji (CSG - Cards Stakeholders Group), li jiġbor 
flimkien rappreżentanti ta’ skemi tal-pagamenti, proċessuri, bejjiegħa, bejjiegħa bl-imnut u 
banek, għaddej mill-proċess li jiddefinixxi r-rekwiżiti funzjonali u tas-sigurtà tal-kards, tal-
magni tal-ATM u tal-punti tal-bejgħ. Abbażi ta’ dawk ir-rekwiżiti, il-korpi tal-
istandardizzazzjoni qed jiżviluppaw speċifikazzjonijiet dwar l-implimentazzjoni. Għalkemm 
f’ħafna oqsma qed isir progress fl-iżvilupp tal-ispeċifikazzjonijiet dwar l-implimentazzjoni, il-
proċess għad baqagħlu biex jitlesta.    

Reċentement, il-Bank Ċentrali Ewropew organizza wkoll Forum ad-hoc dwar l-
Istandardizzazzjoni tal-Kards tas-SEPA, bl-għan li jiżdiedu t-trasparenza u l-fehim tal-gruppi 
tal-partijiet interessati kollha dwar l-istejtus tal-attivitajiet ta’ standardizzazzjoni differenti 
madwar l-Ewropa, inkluż fir-rigward tal-karatteristċi tas-sigurtà kif ukoll f’dak li jirrigwarda 
r-relazzjoni bejn id-diversi inizjattivi tal-istandardizzazzjoni. 

Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni tieħu nota tal-osservazzjonijiet tal-petizzjonant. Il-petizzjonant ma jiżvelax 
ksur tal-liġi tal-Unjoni Ewropea. Madankollu, il-Kummissjoni qed issegwi b’interess l-
evoluzzjoni tal-industrija tal-kards, u tħeġġeġ bil-qawwa t-teħid ta’ inizjattivi ta’ 
standardizzazzjoni f’dan il-qasam. Għalissa, il-Kummissjoni Ewropea mhijiex qed tippjana li 
tadotta xi leġiżlazzjoni speċifika dwar l-istandardizzazzjoni tal-magni tal-ATM.


