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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1555/2010, którą złożył B.W. (Niemcy) w sprawie standaryzacji 
bankomatów

1. Streszczenie petycji

Składający petycję stwierdza, że w ostatnich latach stale rośnie liczba przypadków fałszerstw 
kart bankowych i kredytowych w państwach członkowskich. Choć karty kredytowe są 
w dużym stopniu objęte standaryzacją na całym świecie, nie ma to miejsca w przypadku 
bankomatów. Dlatego składający petycję opowiada się za przyjęciem istotnych środków na 
rzecz standaryzacji i zabezpieczenia bankomatów w UE. Proponuje on, by w tym celu 
powołać specjalną europejską grupę roboczą, która przygotuje rozporządzenie w tej sprawie. 
Składający petycję formułuje też różne sugestie dotyczące poprawy bezpieczeństwa 
i uczynienia bankomatów bardziej przyjaznymi dla użytkowników.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 25 marca 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 czerwca 2011 r.

Petycja

Składający petycję wyraża swoje niezadowolenie w związku z tym, że w kontekście 
przechodzenia na jednolity obszar płatności w euro (SEPA) podejmuje się niewystarczające 
wysiłki w zakresie standaryzacji bankomatów ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa ich 
użytkowania w porównaniu z wysiłkami czynionymi w celu standaryzacji kart bankowych.
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Uwagi Komisji

Techniczną standaryzacją bankomatów zajmuje się obecnie sam sektor płatniczy. 

W tym kontekście Komisja zwraca uwagę, że Europejska Rada ds. Płatności (EPC), która jest 
organem koordynującym i decyzyjnym europejskiego sektora bankowego w obszarze 
płatności, pracuje obecnie nad wizją strategiczną i regułami postępowania w biznesie w 
odniesieniu do kart w SEPA, tak aby uzyskać standaryzację na szczeblu europejskim. Grupa 
Robocza ds. Kart (CSG), która skupia przedstawicieli systemów płatniczych i przetwarzania, 
sprzedawców, detalistów i banków, definiuje obecnie wymogi funkcjonalne i bezpieczeństwa 
dotyczące kart, bankomatów i terminali POS. Na podstawie tych wymogów organy 
normalizacyjne opracowują specyfikację wykonawczą. Choć proces tworzenia specyfikacji 
wykonawczych postępuje w wielu dziedzinach, jest on daleki od zakończenia.

Europejski Bank Centralny zorganizował też ostatnio forum ad hoc w sprawie standaryzacji 
kart SEPA, które miało na celu zwiększenie przejrzystości i zrozumienia przez wszystkie 
grupy zainteresowanych podmiotów statusu różnych działań normalizacyjnych w całej 
Europie, w tym w odniesieniu do cech związanych z bezpieczeństwem, jak również 
wzajemnego związku różnych inicjatyw normalizacyjnych. 

Wnioski

Komisja odnotowała uwagi poczynione przez składającego petycję. W przedmiotowej petycji 
nie ujawniono żadnego naruszenia prawa Unii Europejskiej. Komisja śledzi jednak 
z zainteresowaniem ewolucję sektora kart i zdecydowanie zachęca do podejmowania 
inicjatyw normalizacyjnych w tym obszarze. Obecnie Komisja Europejska nie planuje 
przyjmować konkretnego prawodawstwa dotyczącego standaryzacji bankomatów. 


