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standardizarea automatelor de distribuire de numerar (ATM-uri)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul afirmă că, în ultimii ani, frauda cu credite și carduri bancare a crescut din ce în ce 
mai mult în statele membre. Deși cardurile de credit sunt în mare măsură standardizate peste 
tot în lume, nu același lucru este valabil pentru ATM-uri. Petiționarul susține, prin urmare, o 
măsură extinsă de standardizare și securitizare a ATM-urilor în UE. În acest scop, el propune 
înființarea la nivel european a unui grup de lucru special pentru a pregăti o reglementare pe 
această temă. Petiționarul face, de asemenea, diverse sugestii pentru îmbunătățirea securității 
și pentru a face ATM-urile mai ușor de utilizat de către clienți.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 25 martie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202, alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 10 iunie 2011

Petiția

Petiționarul își exprimă nemulțumirea cu privire la faptul că nu se depun suficiente eforturi în 
vederea standardizării automatelor de distribuire de numerar pentru îmbunătățirea siguranței 
utilizării acestora, spre deosebire de eforturile depuse în vederea standardizării cardurilor 
bancare în contextul migrației către zona unică de plăți în euro (SEPA). 

Observațiile Comisiei
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În special, industria plăților însăși se ocupă în prezent de standardizarea tehnică a automatelor 
de distribuire de numerar. 

În acest context, Comisia constată că Consiliul European al Plăților (EPC), care este 
organismul de coordonare și de decizie al industriei bancare europene în domeniul plăților, 
lucrează la momentul actual la o viziune strategică și la dezvoltarea unor norme de conduită 
pentru cardurile din cadrul SEPA în vederea standardizării la nivel european. Cards 
Stakeholders Group („Grupul părților implicate în domeniul cardurilor”) (CSG), care reunește 
reprezentanți ai sistemelor de plată, procesatori de tranzacții cu cardul, furnizori de 
tehnologie, comercianți și bănci, lucrează la definirea unor cerințe funcționale și de securitate 
pentru carduri, automate de distribuire de numerar și terminale ale punctelor de vânzare. Pe 
baza cerințelor respective, organismele de standardizare dezvoltă specificații privind punerea 
în aplicare. Cu toate că dezvoltarea de specificații de punere în aplicare înregistrează progrese 
în multe domenii, acest proces este departe de a se fi încheiat.    

Banca Centrală Europeană a organizat, de asemenea, de curând, un forum ad-hoc privind 
standardizarea cardurilor SEPA, în vederea sporirii transparenței și a înțelegerii în rândul 
tuturor grupurilor de părți interesate, cu privire la stadiul în care se află diferite activități de 
standardizare organizate la nivelul Europei, inclusiv cu privire la respectarea caracteristicilor 
de siguranță, precum și la relația dintre diferitele inițiative de standardizare. 

Concluzii

Comisia ia act de observațiile petiționarului. Petiția nu dezvăluie nicio încălcare a dreptului 
Uniunii Europene. Cu toate acestea, Comisia urmărește cu interes evoluția din cadrul 
industriei cardurilor și încurajează cu fermitate inițiativele de standardizare în acest domeniu. 
În prezent, Comisia Europeană nu intenționează să adopte nicio legislație specifică în 
domeniul standardizării automatelor de distribuire de numerar.


