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* Proċedura ta’ konsultazzjoni
*** Proċedura ta’ approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta’ att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Emendi tal-Parlament f’żewġ kolonni

It-tħassir huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-kolonna tax-
xellug. Is-sostituzzjoni hija indikata permezz tat-tipa korsiva u grassa fiż-
żewġ kolonni. It-test ġdid huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-
kolonna tal-lemin.

L-ewwel u t-tieni linji tal-intestatura ta’ kull emenda jidentifikaw il-parti tat-
test ikkonċernata fl-abbozz ta’ att inkwistjoni. Meta emenda tirrigwarda att 
eżistenti, li l-abbozz ta’ att ikollu l-ħsieb li jemenda, l-intestatura jkun fiha 
wkoll it-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw rispettivament l-att eżistenti u d-
dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att.

Emendi tal-Parlament li jieħdu l-forma ta’ test konsolidat

Il-partijiet tat-testi l-ġodda huma indikati permezz tat-tipa korsiva u grassa. 
Il-partijiet tat-test imħassra huma indikati permezz tas-simbolu ▌ jew huma 
ingassati. Is-sostituzzjoni hija indikata billi t-test il-ġdid jiġi indikat permezz 
tat-tipa korsiva u grassa u billi jitħassar jew jiġi ingassat it-test sostitwit. 
Bħala eċċezzjoni, it-tibdil ta’ natura strettament teknika magħmul mis-
servizzi fil-preparazzjoni tat-test finali mhuwiex indikat.
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ABBOZZ TA’ RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tariffi 
tal-interkambju għat-tranżazzjonijiet ta’ pagament ibbażati fuq kard
(COM(2013)0550 – C7-0241/2013 – 2013/0265(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill 
(COM(2013)0550),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 114(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea, skont liema Artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-
Parlament (C7-0241/2013),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal- 20131,

– wara li kkunsidra l-Opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew ta' 20132,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l-
opinjoni tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur (A7-0000/2013),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa’ tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b’mod sostanzjali jew li tibdilha b’test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Importanti jiġi żgurat li d-
dispożizzjonijiet li jirrigwardaw it-tariffi 

(23) Importanti li jiġi żgurat li d-
dispożizzjonijiet li jirrigwardaw it-tariffi 

                                               
1 ĠU C ... /Għadha mhijiex ippubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali.
2 ĠU C ... /Għadha mhijiex ippubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali.
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tal-interkambju li għandhom jitħallsu jew 
jiġu riċevuti mill-fornituri tas-servizzi ta’ 
pagament ma jiġux evaduti bi flussi 
alternattivi ta’ tariffi lill-fornituri tas-
servizzi ta’ ħruġ ta’ pagament. Biex dan 
jiġi evitat, il-“kumpens nett” tat-tariffi 
mħallsa u riċevuti mill-fornitur tas-servizzi 
ta’ ħruġ ta’ pagament minn skema tal-kard 
ta’ ħlas għandu jitqies bħala tariffa tal-
interkambju. Meta tiġi kkalkolata t-tariffa 
tal-interkambju, bil-għan li jiġi vverifikat 
jekk tkunx qed isseħħ l-evażjoni, għandu 
jitqies l-ammont totali ta’ pagamenti jew 
inċentivi riċevuti minn fornitur tas-servizzi 
ta’ ħruġ ta’ pagament mingħand skema tal-
kard ta’ ħlas fir-rigward tat-
tranżazzjonijiet irregolati, bi tnaqqis tat-
tariffi mħallsa mill-fornitur tas-servizzi ta’ 
ħruġ ta’ pagament lill-iskema. Il-
pagamenti, l-inċentivi u t-tariffi 
kkunsidrati jistgħu jkunu diretti (jiġifieri 
bbażati fuq il-volum jew speċifiċi għat-
tranżazzjoni) jew indiretti (inklużi 
inċentivi tal-kummerċjalizzazzjoni, 
bonusijiet, skontijiet talli jintlaħqu ċerti 
volumi ta’ tranżazzjonijiet).

tal-interkambju li għandhom jitħallsu jew 
jiġu riċevuti mill-fornituri tas-servizzi ta’ 
pagament ma jiġux evaduti bi flussi 
alternattivi ta’ tariffi lill-fornituri tas-
servizzi ta’ ħruġ ta’ pagament. Biex dan 
jiġi evitat, il-“kumpens nett” tat-tariffi 
mħallsa u riċevuti mill-fornitur tas-servizzi 
ta’ ħruġ ta’ pagament minn skema tal-kard 
ta’ ħlas għandu jitqies bħala tariffa tal-
interkambju. Meta tiġi kkalkolata t-tariffa 
tal-interkambju, bil-għan li jiġi vverifikat 
jekk tkunx qed isseħħ l-evażjoni, għandu 
jitqies l-ammont totali ta’ pagamenti jew 
inċentivi riċevuti minn fornitur tas-servizzi 
ta’ ħruġ ta’ pagament mingħand skema tal-
kard ta’ ħlas relatata direttament mat-
tranżazzjonijiet ta’ pagamenti, bi tnaqqis 
tat-tariffi mħallsa mill-fornitur tas-servizzi 
ta’ ħruġ ta’ pagament lill-iskema.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Is-separazzjoni bejn l-iskema u l-
infrastruttura għandha tippermetti li l-
proċessuri kollha jikkompetu għall-klijenti 
tal-iskemi. Billi l-ispiża tal-ipproċessar hija 
parti sinifikanti mill-ispiża totali tal-
aċċettazzjoni tal-kard, huwa importanti 
għal din il-parti tal-katina ta’ valur li 
tinfetaħ għall-kompetizzjoni effettiva. 
Abbażi tas-separazzjoni tal-iskema mill-
infrastruttura, l-iskemi ta’ kards u l-

(25) Is-separazzjoni bejn l-iskema u l-
infrastruttura għandha tippermetti li l-
proċessuri kollha jikkompetu għall-klijenti 
tal-iskemi. Billi l-ispiża tal-ipproċessar hija 
parti sinifikanti mill-ispiża totali tal-
aċċettazzjoni tal-kard, huwa importanti 
għal din il-parti tal-katina ta’ valur li 
tinfetaħ għall-kompetizzjoni effettiva. 
Abbażi tas-separazzjoni tal-iskema mill-
infrastruttura, l-iskemi ta’ kards u l-
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entitajiet li jipproċessaw għandhom ikunu 
indipendenti f’termini ta’ forma legali,
organizzazzjoni u proċess tat-teħid tad-
deċiżjonijiet. Dawn ma għandhomx 
jiddiskriminaw, ngħidu aħna, billi jagħtu lil 
xulxin trattament preferenzjali jew 
informazzjoni privileġġjata li ma tkunx 
disponibbli għall-kompetituri tagħhom fis-
settur tas-suq rispettiv tagħhom, jew billi 
jimponu kundizzjonijiet eċċessivi ta’ 
informazzjoni fuq il-kompetitur tagħhom 
fis-settur tas-suq rispettiv tagħhom, jew 
billi jissussidjaw minn naħa għall-oħra l-
attivitajiet rispettivi tagħhom, jew billi 
jkollhom arranġamenti komuni ta’ 
governanza. Prattiċi diskriminatorji bħal 
dawn jikkontribwixxu għall-
frammentazzjoni tas-suq, iħallu impatt 
negattiv fuq id-dħul ta’ atturi ġodda fis-suq 
u jipprevjenu li jitfaċċaw atturi pan-Unjoni, 
u għaldaqstant ifixklu l-implimentazzjoni 
sħiħa tas-suq intern tal-pagamenti bil-kard, 
bl-internet u bil-mowbajl, għad-detriment 
tal-bejjiegħa bl-imnut, il-kumpaniji u l-
konsumaturi.

attivitajiet li jipproċessaw għandhom ikunu 
separati f’termini ta’ organizzazzjoni u
proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet. Dawn 
ma għandhomx jiddiskriminaw, ngħidu 
aħna, billi jagħtu lil xulxin trattament 
preferenzjali jew informazzjoni 
privileġġjata li ma tkunx disponibbli għall-
kompetituri tagħhom fis-settur tas-suq 
rispettiv tagħhom, jew billi jimponu 
kundizzjonijiet eċċessivi ta’ informazzjoni 
fuq il-kompetitur tagħhom fis-settur tas-
suq rispettiv tagħhom, jew billi 
jissussidjaw minn naħa għall-oħra l-
attivitajiet rispettivi tagħhom, jew billi 
jkollhom arranġamenti komuni ta’ 
governanza. Prattiċi diskriminatorji bħal 
dawn jikkontribwixxu għall-
frammentazzjoni tas-suq, iħallu impatt 
negattiv fuq id-dħul ta’ atturi ġodda fis-suq 
u jipprevjenu li jitfaċċaw atturi pan-Unjoni, 
u għaldaqstant ifixklu l-implimentazzjoni 
sħiħa tas-suq intern tal-pagamenti bil-kard, 
bl-internet u bil-mowbajl, għad-detriment 
tal-bejjiegħa bl-imnut, il-kumpaniji u l-
konsumaturi.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Ir-Regola li għandek Tonora l-Kards 
Kollha hija obbligu doppju impost mill-
fornituri tas-servizzi ta’ ħruġ ta’ 
pagament u mill-iskemi ta’ kards tal-ħlas 
fuq il-benefiċjarji sabiex, minn naħa, 
jaċċettaw il-kards kollha tal-istess marka 
(l-element li "Tonora l-Prodotti Kollha"), 
irrispettivament mill-ispejjeż differenti ta’ 
dawn il-kards, u, min-naħa l-oħra, 
irrispettivament mill-bank emittenti 
individwali li jkun ħareġ il-kard (l-

imħassar
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element li "Tonora l-Emittenti Kollha"). 
Huwa fl-interess tal-konsumatur li għall-
istess kategorija ta’ kards il-benefiċjarju 
ma jistax jiddiskrimina bejn l-emittenti 
jew id-detenturi tal-kards, u l-iskemi ta’ 
ħlas u l-fornituri tas-servizzi ta’ 
pagamenti jistgħu jimponu fuqhom tali 
obbligu. Għalhekk, filwaqt li l-element li 
"Tonora l-Emittenti Kollha" tar-Regola li 
għandek Tonora l-Kards Kollha huwa 
regola ġustifikabbli fi ħdan sistema ta’ 
kard ta’ ħlas, minħabba li ma jħallix il-
benefiċjarji jiddiskriminaw bejn il-banek 
individwali li jkunu ħarġu kard, l-element 
li "Tonora l-Prodotti Kollha" huwa 
essenzjalment prattika li torbot, li 
għandha l-effett li torbot l-aċċettazzjoni 
ta’ kards b’tariffa baxxa mal-
aċċettazzjoni ta’ kards b’tariffa għolja. It-
tneħħija tal-element li "Tonora l-Prodotti 
Kollha" mir-Regola li Tonora l-Kards 
Kollha tippermetti lin-negozjanti li 
jillimitaw l-għażla ta’ kards ta’ ħlas li 
huma joffru għal kards ta’ ħlas bi spejjeż 
(aktar) baxxi biss, li tkun ukoll ta’ 
benefiċċju għall-konsumaturi permezz tal-
ispejjeż imnaqqsa tan-negozjanti. 
Għalhekk, in-negozjanti li jaċċettaw kards 
ta’ debitu ma jiġux sfurzati jaċċettaw 
ukoll kards ta’ kreditu, u dawk li 
jaċċettaw kards ta’ kreditu ma jiġux 
sfurzati jaċċettaw kards kummerċjali. 
Madankollu, biex jipproteġu lill-
konsumatur u l-abbiltà tiegħu li juża l-
kards ta’ ħlas spiss kemm jista’ jkun, in-
negozjanti għandhom ikunu obbligati 
jaċċettaw il-kards kollha li huma soġġetti 
għall-istess tariffa regolata tal-
interkambju. Din il-limitazzjoni wkoll 
għandha twassal għal ambjent iktar 
kompetittiv għall-kards b’tariffi tal-
interkambju mhux regolati taħt dan ir-
Regolament, billi n-negozjanti jiksbu iktar 
saħħa ta’ negozjar fir-rigward tal-
kundizzjonijiet li taħthom jaċċettaw dawn 
il-kards.

Or. en
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Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Għall-funzjonament effettiv tal-
limitazzjonijiet fuq ir-Regola li għandek 
Tonora l-Kards Kollha, ċerta 
informazzjoni hija indispensabbli. L-
ewwel nett, il-benefiċjarji għandu jkollhom 
il-mezz biex jidentifikaw il-kategoriji 
differenti tal-kards. Għaldaqstant, id-
diversi kategoriji għandhom ikunu 
jingħarfu b’mod viżibbli u b’mod 
elettroniku fl-apparat. It-tieni nett, il-
pagatur ukoll għandu jkun infurmat dwar l-
aċċettazzjoni tal-istrument(i) ta’ ħlas tiegħu 
f’punt tal-bejgħ partikolari. Huwa 
neċessarju li kwalunkwe limitazzjoni fuq 
l-użu ta’ marka partikolari titħabbar mill-
benefiċjarju lill-pagatur fl-istess ħin u 
taħt l-istess kundizzjonijiet li tingħata l-
informazzjoni li marka partikolari hija 
aċċettata.

(30) Il-benefiċjarji għandu jkollhom il-
mezz biex jidentifikaw il-kategoriji 
differenti tal-kards. Għaldaqstant, id-
diversi kategoriji għandhom ikunu 
jingħarfu b’mod elettroniku fl-apparat. Il-
pagatur ukoll għandu jkun infurmat dwar l-
aċċettazzjoni tal-istrument(i) ta’ ħlas tiegħu 
f’punt tal-bejgħ partikolari.

Or. en

Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ġbid ta’ flus kontanti minn magni 
awtomatiċi għall-ġbid tal-flus u

(b) ġbid ta’ flus kontanti jew kwalunkwe 
tranżazzjoni oħra li mhijiex bejgħ ta’ 
merkaniziji jew servizzi mwettqa minn 
magni awtomatiċi għall-ġbid tal-flus u

Or. en
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Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) “tranżazzjoni b’kard ta’ debitu” tfisser 
tranżazzjoni b’kard ta’ ħlas inkluża ma’ 
kards imħallsin minn qabel marbutin ma’ 
kont ta’ aċċess kurrenti jew ta’ depożitu li 
għalih tkun iddebitata tranżazzjoni fi żmien 
48 siegħa jew inqas wara li t-tranżazzjoni 
tkun ġiet awtorizzata/mibdija.

(4) “tranżazzjoni b’kard ta’ debitu” tfisser 
tranżazzjoni b’kard ta’ ħlas inkluża ma’ 
kards imħallsin minn qabel marbutin ma’ 
kont ta’ aċċess kurrenti jew ta’ depożitu li 
għalih tkun iddebitata tranżazzjoni fi żmien 
48 siegħa jew inqas wara li t-tranżazzjoni 
tkun ġiet approvata;

Or. en

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) “tranżazzjoni b’kard ta’ kreditu” tfisser 
tranżazzjoni b’kard ta’ ħlas fejn it-
tranżazzjoni tiġi rregolata aktar minn 48 
siegħa wara li t-tranżazzjoni tkun ġiet
awtorizzata/mibdija;

(5) “tranżazzjoni b’kard ta’ kreditu” tfisser 
tranżazzjoni b’kard ta’ ħlas fejn it-
tranżazzjoni tiġi rregolata aktar minn 48 
siegħa wara li t-tranżazzjoni tkun ġiet
approvata;

Or. en

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) “tranżazzjoni ta’ pagament 
transfruntiera” tfisser pagament bil-kard 
jew tranżazzjoni ta’ pagament ibbażata fuq 
kard mibdija minn pagatur jew minn 
benefiċjarju fejn il-fornitur tas-servizzi ta’ 
pagament tal-pagatur u l-fornitur tas-

(8) “tranżazzjoni ta’ pagament 
transfruntiera” tfisser pagament bil-kard 
jew tranżazzjoni ta’ pagament ibbażata fuq 
kard mibdija minn pagatur jew minn 
benefiċjarju fejn il-pagament bil-kard 
jinħareġ minn fornitur ta’ servizzi ta’ ħruġ 
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servizzi ta’ pagament tal-benefiċjarju 
huma stabbiliti fi Stati Membri differenti 
jew fejn il-pagament bil-kard jinħareġ 
minn fornitur ta’ servizzi ta’ ħruġ ta’ 
pagament stabbilit fi Stat Membru 
differenti minn dak tal-punt tal-bejgħ;

ta’ pagament stabbilit fi Stat Membru 
differenti minn dak tal-punt tal-bejgħ;

Or. en

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) “stabbilita” tfisser li jkun hemm 
preżenza permezz ta’ implimentazzjoni 
jew ta’ aġent;

Or. en

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 25a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25a) “medja peżata” tfisser l-ammont 
totali mħallas ta’ tariffi tal-interkambju 
tal-kard ta’ kreditu jew ta’ debitu diviż bl-
ammont totali ta’ tranżazzjonijiet relatati 
matul l-istess perjodu ta’ żmien;

Or. en

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. B’effett minn xahrejn wara d-dħul fis-
seħħ ta’ dan ir-Regolament, il-fornituri tas-
servizzi ta’ pagament ma għandhomx 
joffru jew jitolbu għal tranżazzjonijiet 
transfruntiera b’kard ta’ debitu tariffa tal-
interkambju fuq kull tranżazzjoni jew xi 
rimunerazzjoni oħra miftiehma b’għan jew 
effett ekwivalenti ta’ iktar minn 0,2 % tal-
valur tat-tranżazzjoni.

1. B’effett minn xahrejn wara d-dħul fis-
seħħ ta’ dan ir-Regolament, il-fornituri tas-
servizzi ta’ pagament ma għandhomx 
joffru jew jitolbu għal tranżazzjonijiet 
transfruntiera b’kard ta’ debitu tariffa tal-
interkambju fuq kull tranżazzjoni jew xi 
rimunerazzjoni oħra miftiehma b’għan jew 
effett ekwivalenti ta’ iktar minn 0,2 % fuq 
medja peżata tal-valur tat-tranżazzjoni.

Or. en

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B’effett minn xahrejn wara d-dħul fis-
seħħ ta’ dan ir-Regolament, il-fornituri tas-
servizzi ta’ pagament ma għandhomx 
joffru jew jitolbu għal tranżazzjonijiet 
transfruntiera b’kard ta’ kreditu tariffa tal-
interkambju fuq kull tranżazzjoni jew xi 
rimunerazzjoni oħra miftiehma b’għan jew 
effett ekwivalenti ta’ iktar minn 0,3 % tal-
valur tat-tranżazzjoni.

2. B’effett minn xahrejn wara d-dħul fis-
seħħ ta’ dan ir-Regolament, il-fornituri tas-
servizzi ta’ pagament ma għandhomx 
joffru jew jitolbu għal tranżazzjonijiet 
transfruntiera b’kard ta’ kreditu tariffa tal-
interkambju fuq kull tranżazzjoni jew xi 
rimunerazzjoni oħra miftiehma b’għan jew 
effett ekwivalenti ta’ iktar minn 0,3 % fuq 
medja peżata tal-valur tat-tranżazzjoni.

Or. en

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. B’effett minn sentejn wara d-dħul fis-
seħħ ta’ dan ir-Regolament, il-fornituri tas-
servizzi ta’ pagament ma għandhomx 

1. B’effett minn sentejn wara d-dħul fis-
seħħ ta’ dan ir-Regolament, il-fornituri tas-
servizzi ta’ pagament ma għandhomx 
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joffru jew jitolbu tariffa tal-interkambju 
fuq kull tranżazzjoni jew xi rimunerazzjoni 
oħra miftiehma b’għan jew effett 
ekwivalenti ta’ iktar minn 0,2 % tal-valur 
tat-tranżazzjoni għal kwalunkwe 
tranżazzjonijiet ibbażati fuq kard ta’
debitu.

joffru jew jitolbu tariffa tal-interkambju 
fuq kull tranżazzjoni jew xi rimunerazzjoni 
oħra miftiehma b’għan jew effett 
ekwivalenti ta’ iktar minn 0,2 % fuq medja 
peżata tal-valur tat-tranżazzjoni għal 
kwalunkwe tranżazzjonijiet ibbażati fuq 
kard ta’ debitu.

Or. en

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B’effett minn sentejn wara d-dħul fis-
seħħ ta’ dan ir-Regolament, il-fornituri tas-
servizzi ta’ pagament ma għandhomx 
joffru jew jitolbu tariffa tal-interkambju 
fuq kull tranżazzjoni jew xi rimunerazzjoni 
oħra miftiehma b’għan jew effett 
ekwivalenti ta’ iktar minn 0,3 % tal-valur 
tat-tranżazzjoni għal kwalunkwe 
tranżazzjonijiet ibbażati fuq kard ta’ 
kreditu.

2. B’effett minn sentejn wara d-dħul fis-
seħħ ta’ dan ir-Regolament, il-fornituri tas-
servizzi ta’ pagament ma għandhomx 
joffru jew jitolbu tariffa tal-interkambju 
fuq kull tranżazzjoni jew xi rimunerazzjoni 
oħra miftiehma b’għan jew effett 
ekwivalenti ta’ iktar minn 0,3 % fuq medja 
peżata tal-valur tat-tranżazzjoni għal
kwalunkwe tranżazzjonijiet ibbażati fuq 
kard ta’ kreditu.

Or. en

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-limiti 
msemmija fl-Arikolu 3 u fl-Artikolu 4, 
kwalunkwe kumpens nett riċevut minn 
bank emittenti mingħand skema ta’ kard
ta’ ħlas fir-rigward ta’ tranżazzjonijiet ta’ 
pagament jew attivitajiet relatati għandu 
jiġi ttrattat bħala parti mit-tariffa tal-

Għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-limiti 
msemmija fl-Arikolu 3, kwalunkwe 
kumpens nett riċevut minn fornitur tas-
servizzi emittenti fir-rigward ta’ 
tranżazzjonijiet ta’ pagament għandu jiġi 
ttrattat bħala parti mit-tariffa tal-
interkambju.
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interkambju.

Or. en

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-iskemi ta’ kards ta’ ħlas u l-entitajiet
ta’ pproċessar għandhom ikunu 
indipendenti f’termini ta’ forma legali, 
organizzazzjoni u teħid ta’ deċiżjonijiet. 
Huma ma għandhom jiddiskriminaw
b’ebda mod bejn is-sussidjarji jew l-
azzjonisti tagħhom fuq naħa u l-utenti ta’ 
dawn l-iskemi u sħab kontraenti oħrajn
fuq in-naħa l-oħra, u b’mod partikolari
ma għandhomx jagħmlu l-għoti ta’ 
kwalunkwe servizz li huma joffru 
kondizzjonat b’xi mod għall-aċċettazzjoni 
mill-parti kontraenti tagħhom ta’ 
kwalunkwe servizz ieħor li huma joffru.

1. L-iskemi ta’ kards ta’ ħlas u l-attivitajiet 
ta’ pproċessar għandhom ikunu separati. 
L-iskemi ta’ kards ta’ ħlas li joffru 
servizzi ta’ pproċessar ma għandhomx 
jagħmlu l-għoti ta’ kwalunkwe servizz li 
huma joffru kondizzjonat b’xi mod għall-
aċċettazzjoni mill-parti kontraenti 
tagħhom ta’ kwalunkwe servizz ieħor li 
huma joffru. Huma ma għandhomx 
jippreżentaw il-prezzijiet tagħhom għall-
iskema ta’ kards ta’ ħlas u għall-
attivitajiet ta’ pproċessar b’mod magħqud, 
u m’għandhomx joperaw sussidji 
reċiproċi bejn dawk l-attivitajiet.

Or. en

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-iskemi ta’ kards ta’ ħlas għandhom 
jippermettu l-possibbiltà li l-messaġġi ta’ 
awtorizzazzjoni u ta’ kklerjar ta’ 
tranżazzjonijiet b’kard unika jiġu separati u 
pproċessati minn entitajiet ta’ pproċessar 
differenti.

2. L-entitajiet ta’ pproċessar għandhom 
jippermettu l-possibbiltà li l-messaġġi ta’ 
awtorizzazzjoni u ta’ kklerjar ta’ 
tranżazzjonijiet b’kard unika jiġu separati u 
pproċessati minn entitajiet ta’ pproċessar 
differenti.

Or. en
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Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Kwalunkwe diskriminazzjoni territorjali 
fir-regoli ta’ pproċessar mħaddmin minn 
skemi ta’ kards ta’ ħlas għandhom ikunu 
pprojbiti.

3. Kwalunkwe diskriminazzjoni territorjali 
fir-regoli ta’ pproċessar mħaddmin minn 
entitajiet ta’ pproċessar għandhom ikunu 
pprojbiti.

Or. en

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-entitajiet ta’ pproċessar fl-Unjoni 
għandhom jiżguraw li s-sistema tagħhom 
hija teknikament interoperabbli ma’ sistemi 
oħrajn ta’ entitajiet ta’ pproċessar fl-Unjoni 
permezz tal-użu ta’ standards żviluppati 
minn korpi ta’ standardizzazzjoni 
internazzjonali jew Ewropej. Barra minn 
dan, l-entitajiet ta’ pproċessar ma 
għandhomx jadottaw jew japplikaw regoli 
tan-negozju li jirrestrinġu l-interoperabbiltà 
ma’ entitajiet oħrajn ta’ pproċessar fl-
Unjoni.

4. Sa ...* [sena wara d-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament] l-entitajiet ta’ 
pproċessar fl-Unjoni għandhom jiżguraw li 
s-sistema tagħhom hija teknikament 
interoperabbli ma’ sistemi oħrajn ta’ 
entitajiet ta’ pproċessar fl-Unjoni permezz 
tal-użu ta’ standards żviluppati minn korpi 
ta’ standardizzazzjoni internazzjonali jew 
Ewropej. Barra minn dan, l-entitajiet ta’ 
pproċessar ma għandhomx jadottaw jew 
japplikaw regoli tan-negozju li jirrestrinġu 
l-interoperabbiltà ma’ entitajiet oħrajn ta’ 
pproċessar fl-Unjoni.

L-EBA għandha, b’kooperazzjoni mill-
qrib mal-Kunsill SEPA, tistabbilixxi 
rekwiżiti li għandhom jiġu sodisfatti mis-
sistemi ta’ pagamenti, l-iskemi ta’ 
pagamenti u l-entitajiet ta’ pproċessar 
biex tiżgura suq ta’ pproċessar tal-kards 
miftuħ kompletament u kompetittiv.  
Dawk ir-rekwiżiti għandhom jinħarġu sa 
...* [sentejn mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament] u għandhom jiġu 
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aġġornati regolarment, kif xieraq.

Or. en

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8 imħassar
Il-co-badging u l-għażla tal-applikazzjoni
1. Kwalunkwe regoli ta’ skemi jew regoli 
fi ftehimiet li jagħtu liċenza li jfixklu jew 
jipprevjenu emittent milli jagħmel co-
badging ta’ żewġ marki differenti jew 
iżjed ta’ strumenti ta’ ħlas fuq kard, 
telekomunikazzjoni, jew apparat diġitali 
jew tal-IT, għandhom ikunu pprojbiti.
2. Kwalunkwe differenza fit-trattament 
tal-emittenti u l-akkwirenti f’regoli ta’ 
skemi u regoli fi ftehimiet ta’ għoti ta’ 
liċenza li jikkonċernaw il-co-badging fuq 
kard, telekomunikazzjoni, jew apparat 
diġitali jew tal-IT għandha tkun 
oġġettivament ġustifikata u mhux 
diskriminatorja.
3. L-iskemi ta’ kards ta’ ħlas ma 
għandhomx jimponu rekwiżiti ta’ 
rapporti, obbligi ta’ ħlas ta’ tariffi jew 
obbligi oħrajn bl-istess għan jew effett fuq 
il-fornituri tas-servizzi ta’ ħruġ ta’ kards 
ta’ ħlas u ta’ akkwist ta’ pagament għal 
tranżazzjonijiet magħmula bi kwalunkwe 
apparat li fuqu hija preżenti l-marka 
tagħhom fir-rigward ta’ tranżazzjonijiet li 
fihom l-iskema tagħhom ma tintużax.
4. Kwalunkwe prinċipji ta’ għażla tar-
rotta maħsuba biex jidderieġu t-
tranżazzjonijiet minn mezz jew proċess 
speċifiku, u standards u rekwiżiti oħrajn 
tekniċi u ta’ sigurtà fir-rigward tat-
trattament ta’ iktar minn marka waħda 
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ta’ kard ta’ ħlas fuq kard, 
telekomunikazzjoni, jew apparat diġitali 
jew tal-IT, ma għandhomx ikunu 
diskriminatorji u għandhom jiġu applikati 
b’mod mhux diskriminatorju.
5. Meta apparat ta’ ħlas joffri l-għażla 
bejn marki differenti ta’ strumenti ta’ 
ħlas, il-marka applikata għat-tranżazzjoni 
ta’ pagament inkwistjoni għandha tkun 
iddeterminata mill-pagatur fil-punt tal-
bejgħ.
6. L-iskemi ta’ kards ta’ ħlas, l-emittenti, 
l-akkwirenti u l-infrastruttura li 
timmaniġġja l-kards ta’ ħlas ma 
għandhiex iddaħħal mekkaniżmi, softwer 
jew apparat awtomatiku fl-istrument ta’ 
ħlas jew fit-tagħmir applikat fil-punt tal-
bejgħ li jillimitaw l-għażla tal-
applikazzjoni mill-pagatur meta dan ikun 
qed juża strument ta’ ħlas li jkun co-
badged.

Or. en

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-akkwirenti għandhom joffru u
jiċċarġjaw lill-benefiċjarji tariffi għas-
servizzi tan-negozjant speċifikati 
individwalment għall-kategoriji differenti u 
l-marki differenti ta’ kards ta’ ħlas sakemm 
in-negozjanti ma jitolbux bil-miktub lill-
fornituri tas-servizzi ta’ akkwist ta’ 
pagament biex it-tariffi għas-servizzi tan-
negozjant jiċċarġjawhom imħalltin 
flimkien.

1. L-akkwirenti għandhom joffru li
jiċċarġjaw lill-benefiċjarji tariffi għas-
servizzi tan-negozjant speċifikati 
indiviwalment għall-kategoriji differenti u 
l-marki differenti ta’ kards ta’ ħlas.

Or. en
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Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-regoli li għandek Tonora l-Kards 
Kollha

Identifikazzjoni elettronika

Or. en

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-iskemi ta’ ħlas u l-fornituri tas-
servizzi ta’ pagament ma għandhomx 
japplikaw xi regola li tista’ tobbliga lill-
benefiċjarji jaċċettaw kards u strumenti 
oħrajn ta’ ħlas maħruġin minn fornitur 
wieħed ta’ servizzi ta’ ħruġ ta’ pagament 
fil-qafas ta’ skema ta’ strumenti ta’ ħlas 
sabiex jaċċettaw ukoll strumenti oħrajn 
ta’ ħlas tal-istess marka u/jew kategorija 
maħruġin minn fornituri oħrajn tas-
servizzi tal-ħruġ ta’ pagament fil-qafas 
tal-istess skema, ħlief meta jkunu soġġetti 
għall-istess tariffa regolata tal-
interkambju.

imħassar

Or. en

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-restrizzjoni tar-regoli li għandek 
tonora l-kards kollha msemmija fil-

imħassar
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paragrafu 1 hija mingħajr preġudizzju 
għall-possibbiltà li l-iskemi ta’ ħlas u l-
fornituri tas-servizzi ta’ pagament 
jipprovdu li ċerti kards ma jistgħux jiġu 
rrifjutati abbażi tal-identità tal-fornitur 
tas-servizzi ta’ ħruġ ta’ pagament jew tad-
detentur tal-kard.

Or. en

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. In-negozjanti li jiddeċiedu li ma 
jaċċettawx il-kards kollha jew strumenti 
oħrajn ta’ pagament ta’ skema ta’ kards 
ta’ ħlas għandhom jinformaw lill-
konsumaturi b’mod ċar u inekwivoku fl-
istess ħin li jinformaw lill-konsumatur 
dwar l-aċċettazzjoni ta’ kards u strumenti 
ta’ ħlas oħrajn tal-iskema. Dik l-
informazzjoni għandha tintwera b’mod 
prominenti fid-daħla tal-ħanut, ħdejn il-
kexxun tal-flus jew fuq il-websajt jew fuq 
xi mezz ieħor elettroniku jew tal-mowbajl 
applikabbli, u għandha tingħata lill-
pagatur kmieni biżżejjed qabel ma jidħol 
fi ftehim ta’ xiri mal-benefiċjarju.

imħassar

Or. en

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-fornituri tas-servizzi tal-ħruġ 
ta’ pagament għandhom jiżguraw li l-

Sa ...* [sena wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan 
ir-Regolament] il-fornituri tas-servizzi tal-
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istrumenti tagħhom ta’ pagament huma 
viżibbli u elettronikament identifikabbli, 
b’mod li l-benefiċjarji jidentifikaw b’mod 
inekwivoku liema marki u kategoriji ta’ 
kards imħallsin minn qabel, ta’ debitu, ta’ 
kreditu jew kummerċjali jew pagamenti 
bbażati fuq kards imsejsa fuqhom jiġu 
magħżula mill-pagatur.

ħruġ ta’ pagament għandhom jiżguraw li l-
istrumenti tagħhom ta’ pagament huma 
elettronikament identifikabbli, b’mod li l-
benefiċjarji jidentifikaw b’mod inekwivoku 
liema marki u kategoriji ta’ kards imħallsin 
minn qabel, ta’ debitu, ta’ kreditu jew 
kummerċjali jew pagamenti bbażati fuq 
kards imsejsa fuqhom jiġu magħżula mill-
pagatur.

Or. en

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-
Kummissjoni b’dawn il-korpi sa sentejn
wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament. Huma għandhom jinnotifikaw 
lill-Kummissjoni mingħajr dewmien bi 
kwalunkwe bidla sussegwenti li tkun 
tikkonċerna lil dawn il-korpi.

2. L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-
Kummissjoni b’dawn il-korpi sa ... 
*[xahrejn wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament]. Huma għandhom 
jinnotifikaw lill-Kummissjoni mingħajr 
dewmien bi kwalunkwe bidla sussegwenti 
li tkun tikkonċerna lil dawn il-korpi.

Or. en

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Erba’ snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew 
u lill-Kunsill dwar l-applikazzjoni ta’ dan 
ir-Regolament. Ir-rapport tal-Kummissjoni 
għandu janalizza b’mod partikulari l-
adattezza tal-livelli tat-tariffi tal-
interkambju u tal-mekkaniżmi ta’ gwida, 

Erba’ snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew 
u lill-Kunsill dwar l-applikazzjoni ta’ dan 
ir-Regolament. Ir-rapport tal-Kummissjoni 
għandu janalizza b’mod partikulari l-
adattezza tal-livelli tat-tariffi tal-
interkambju u tal-mekkaniżmi ta’ gwida, 
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bħall-imposti, waqt li jieħu 
inkonsiderazzjoni l-użu u l-ispiża tad-
diversi mezzi ta’ pagamenti u l-livell ta’ 
dħul ta’ atturi ġodda u teknoloġija ġdida 
fis-suq.

bħall-imposti, waqt li jieħu 
inkonsiderazzjoni l-użu u l-ispiża tad-
diversi mezzi ta’ pagamenti u l-livell ta’ 
dħul ta’ atturi ġodda u teknoloġija ġdida 
fis-suq, u l-impatt fuq il-konsumaturi u n-
negozjanti.

Or. en
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NOTA SPJEGATTIVA

Ir-rapporteur jappoġġja l-mira ta’ din il-proposta għal regolament li tgħin biex jiġi żviluppat 
suq għall-ħlasijiet madwar l-UE kollha, li jippermetti lill-konsumaturi, bejjiegħa bl-imnut u 
impriżi oħra jgawdu l-benefiċċji kollha tas-suq intern tal-UE, b’konformità mal-Istrateġija 
Ewropa 2020 u l-Aġenda Diġitali. 

Ir-rapporteur jiddispjaċih li l-Kummissjoni Ewropea ma bbażatx il-proposti tagħha fuq studju 
ta’ evalwazzjoni ta’ impatt sod li juri li l-proposti tagħha se jipprovdu l-benefiċċji mistennija 
għall-partijiet interessati kollha. Għalhekk iqis li għandhom jiġu evalwati bir-reqqa l-effetti li 
jistgħu jikkawżaw uħud mill-proposti magħmula mill-Kummissjoni sabiex jiġu evitati 
konsegwenzi li jmorru kontra l-għan imfittex, u li jistgħu jwasslu għal problemi ġodda għall-
utenti tal-mezzi ta’ ħlas. 

Kamp ta’ applikazzjoni

Il-Kummissjoni tipproponi li s-sistemi kollha kwadripartitiċi u dawk tripartitiċi jibqgħu taħt 
il-kamp ta’ applikazzjoni. Madankollu jeskludi t-tripartitiċi mill-applikazzjoni tad-
dispożizzjonijiet dwar il-limiti tat-tariffi tal-interkambju u tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 7 
dwar is-separazzjoni tal-kards tal-ħlas u l-entitajiet ta’ pproċessar.

Dawn l-eċċezzjonijiet m’għandhomx jiġu applikati għal dawk is-sistemi ta’ kards tal-ħlas 
tripartitiċi li jagħtu liċenzji lil fornituri oħra ta’ servizzi ta’ pagamenti għall-ħruġ u/jew l-
akkwist ta’ kards tal-ħlas. F’dawn iċ-ċirkostanzi jitqiesu għall-finijiet kollha bħala sistemi ta’ 
pagamenti kwadripartitiċi.

Ir-rapporteur jemmen li din il-proposta għandha tiżgura l-level playing field li tiżgura li s-
sistemi ta’ pagament kwadripartitiċi u dawk tripartitiċi, l-atturi ġodda tas-suq u t-teknoloġiji 
ġodda jkunu jistgħu jikkompetu b’kundizzjonijiet ugwali.

It-tariffi tal-interkambju (IT)

Il-Kummissjoni Ewropea tipproponi li tintroduċi limiti għall-IT għat-tranżazzjonijiet 
transkonfinali u nazzjonali. Il-Kummissjoni pproponiet limiti ta’ 0.2 % għall-operazzjonijiet 
imwettqa minn kards ta’ debitu u 0.3 % għall-operazzjonijiet minn kards ta’ kreditu. Dawn il-
limiti jidhru totalment arbitrarji għaliex s’issa ma ġiet ippreżentata l-ebda evalwazzjoni ta’ 
impatt li tiġġustifikahom u li tanalizza l-effetti fi swieq nazzjonali differenti.

Ir-rapporteur ifakkar li jeżistu differenzi strutturali sinifikanti bejn is-swieq nazzjonali 
differenti ta’ kards. Dawn id-differenzi jinkludu fatturi bħal-livell ta’ penetrazzjoni tal-kards, 
il-volumi tal-operazzjonijiet, il-livelli ta’ frodi, in-natura u l-karatteristiċi speċifiċi ta’ kull suq 
(il-perċentwali tal-kards ta’ debitu u ta’ kreditu, il-perċentwali tal-operazzjonijiet mhux fuq il-
post versus dawk fuq il-post, in-numru ta’ magni awtomatiċi għall-ġbid tal-flus għal kull 
abitant, eċċ.). 
Dawn id-differenzi li l-Kummissjoni stess tirrikonoxxi fit-test innifsu tal-proposta, u li jservu 
bħala ġustifikazzjoni biex jiġu proposti perjodi differenti ta’ dħul fis-seħħ tal-livelli tal-IT 
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f’operazzjonijiet transkonfinali u nazzjonali, jeħtieġu perjodu sostanzjali ta’ analiżi u ta’ 
evalwazzjoni dwar l-impatti li jista’ jkollhom dawn il-proposti fis-swieq nazzjonali differenti. 
Analiżi li ma seħħx.

F’dan l-istadju tal-proċess leġizlattiv, ir-rapporteur iżomm il-proposti tal-Kummissjoni,
madankollu jemmen li għandu jsir dibattitu intens dwar l-adegwatezza ta’ dawn il-limiti 
appoġġati minn evalwazzjoni dettaljata. Konsegwentement, ir-rapporteur għandu d-dritt 
tiegħu, jekk jitqies xieraq, jippreżenta proposti differenti dwar dan il-punt fi stadji iktar tard 
tal-proċess leġiżlattiv.

Għandu jiġi evitat li, fl-Istati Membri li s-swieq tagħhom ikunu sottożviluppati, l-IT jkun 
daqqa ta’ ħarta għall-inċentiv tal-użu tal-kards. Il-limitazzjonijiet fl-IT m’għandhomx iwaqqfu 
l-inċentivi biex jitwettqu l-investimenti meħtieġa għall-iżvilupp tan-netwerks ta’ ħlas f’dawn 
l-Istati Membri, jew ikollhom inqas investiment fl-innovazzjoni u fil-ġlieda kontra l-frodi.

Min-naħa l-oħra, ir-rapporteur huwa favur l-introduzzjoni ta’ ċerta flessibbiltà fil-limiti tat-
tariffi tal-interkambju sabiex ikunu medja peżata tal-operazzjonijiet kollha minflok limiti 
assoluti għalihom kollha. Dan għandu jippermetti differenzjar bejn is-setturi li għandhom rati 
differenti ta’ inadempjenza jew ta’ riskju, jew jinkoraġġixxi l-introduzzjoni ta’ teknoloġiji 
ġodda jew ta’ metodi aktar sikuri ta’ ħlas. 

Għoti ta’ Liċenzji 

Ir-rapporteur jappoġġa l-proposta tal-Kummissjoni li jiġi żgurat li l-liċenzji għall-ħruġ jew l-
akkwist ta’ strumenti ta’ ħlas għandhom ikunu validi mingħajr restrizzjonijiet ġeografiċi fl-
Unjoni. Il-miżuri proposti mill-Kummissjoni jiffaċilitaw il-funzjonament tajjeb tas-suq intern 
għall-pagamenti bil-kard, bl-internet jew bil-mowbajl, għall-benefiċċju tal-konsumaturi u tal-
bejjiegħa bl-imnut.

Separazzjoni ta’ sistemi u pproċessar u interoperabbiltà 

Ir-rapporteur jemmen li huwa neċessarju li tiġi introdotta kompetizzjoni akbar li tippermetti li 
l-entitajiet kollha li jipproċessaw ikunu jistgħu jikkompetu fuq termini ugwali mill-klijenti 
tas-sistemi. Madankollu huwa tal-fehma li l-proposta tal-Kummissjoni li titlob is-separazzjoni 
ta’ sistemi ta’ pagamenti u l-entitajiet li jipproċessaw f’termini ta’ forma legali, 
organizzazzjoni u teħid ta’ deċiżjonijiet hija sproporzjonata, u ma hija sostnuta mill-ebda 
studju ta’ impatt. 

Ir-rapporteur iqis li huwa biżżejjed li jiżgura separazzjoni funzjonali taż-żewġ attivitajiet, u 
jiżgura li l-provvista tal-ebda wieħed mis-servizzi tagħhom ma tiġi soġġetta għall-
aċċettazzjoni ta’ kwalunkwe servizz ieħor. Min-naħa l-oħra, kwalunkwe diskriminazzjoni 
territorjali fir-regoli ta’ pproċessar imħaddmin minn skemi ta’ kards tal-ħlas għandhom ikunu 
pprojbiti.

L-entitajiet ta’ pproċessar tal-Unjoni għandhom jiżguraw li s-sistema tagħhom tkun 
teknikament interoperabbli mal-entitajiet ta’ pproċessar l-oħra fl-Unjoni. Għalhekk huwa 
meħtieġ li jiġi pprovdut perjodu ta’ żmien itwal minn dak ipprovdut mir-Regolament li 
jippermetti lill-entitajiet jimplimentaw dawn ir-rekwiżiti.
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Is-selezzjoni tal-co-badging u l-għażla tal-applikazzjoni

Il-Kummissjoni tipproponi li l-emittent ikollu l-kapaċità li jintegra l-marki kollha tal-kards li 
jqis xieraq f’kard jew mezz li huwa bbażat fuqha mingħajr ma jinħtieġ il-qbil ta’ dawk il-
marki.

Ir-rapporteur jemmen li din il-proposta tattakka l-prinċipji l-aktar bażiċi tal-kompetizzjoni 
bejn il-marki. Il-valur tal-marka u l-kapaċità li jiġu distribwiti l-prodotti b’mod liberu huwa 
element essenzjali tas-suq ħieles li għandu jiġi ppreservat. Mhijiex mifhuma proposta li tneħħi 
l-kontroll tal-kummerċjalizzazzjoni ta’ prodott lil impriża li tista’ tkun obbligata li l-marka 
tagħha tkun assoċjata ma’ marki li jikkompetu jew ta’ reputazzjoni dubjuża mingħajr il-qbil 
espress tagħha.

Min-naħa l-oħra ma jidhirx li hemm argumenti li jiġġustifikaw l-eżistenza ta’ problemi fir-
rigward tal-marki kondiviżi. Attwalment hemm numru kbir ta’ każijiet ta’ kards b’marki 
kondiviżi fis-suq.

Ir-rapporteur jemmen li l-miżuri relatati mal-għażla ta’ applikazzjonijiet jistgħu jikkawżaw 
effett oppost għal dak mixtieq. Pereżempju, in-nuqqas ta’ possibbiltà li utent ikollu mezz ta’ 
ħlas predeterminat u li huwa obbligat jagħżel bejn il-marki differenti ta’ strumenti ta’ ħlas kull 
darba li għandu jwettaq pagament se joħloq ineffiċjenzi sinifikanti u kumplikazzjonijiet kbar 
għall-utenti, żbalji possibbli, u żidiet fil-ħin ta’ stennija fil-ħin tal-ħlas.

Min-naħa l-oħra, dawn il-miżuri jistgħu jkunu daqqa ta’ ħarta għal dawk l-innovazzjonijiet 
kollha maħsuba biex iħaffu l-pagamenti bil-kard bħas-soluzzjonijiet bla kuntatt jew l-
awtentikazzjoni bijometrika. L-innovazzjoni hija waħda mill-inċentivi ewlenin li jħeġġu l-użu 
tagħha u għalhekk għandhom jiġu evitati l-effetti negattivi li jistgħu joħolqu ostakli jew ikunu 
inqas attraenti għall-iżviluppi teknoloġiċi.

Ir-regoli dwar l-obbligu li l-kards kollha jkunu onorati

Ir-rapporteur jemmen li l-proposti tal-Kummissjoni dwar dan il-punt mhumiex mekkaniżmu 
effettiv biex jiġi ffaċilitat l-użu tal-kards bħala mezz ta’ ħlas. Ir-riżultat ta’ dawn il-proposti 
huwa li l-konsumaturi jsibu li l-kards tagħhom ma jiġux aċċettati fil-ħin li jħallsu bihom, 
jitilfu l-fiduċja u jiżviluppaw xi insigurtà lejn il-mezzi ta’ ħlas elettroniċi u jipprijoritizzaw il-
ħlas bil-flus kontanti.

Il-Kummissjoni tipproponi li l-istrumenti ta’ pagament ikunu viżibbli u elettronikament 
identifikabbli, b’mod li l-benefiċjarji jidentifikaw bla ekwivoċi liema marki u kategoriji ta’ 
kards imħallsin minn qabel, ta’ debitu, ta’ kreditu jew kummerċjali jew pagamenti bbażati fuq 
kards imsejsa fuqhom, jiġu magħżula mill-pagatur. Ir-rapporteur jemmen li huwa xieraq li l-
istrumenti ta’ ħlas ikunu identifikabbli elettronikament iżda jemmen li jkun sproporzjonat li 
tinħtieġ l-identifikazzjoni viżibbli. 

L-esiġenza ta’ identifikazzjoni viżibbli se tobbliga li jiġu sostitwiti l-kards ta’ ħlas kollha tal-
UE, iktar minn 725 miljun s’issa, bl-ispejjeż li jinvolvi dik l-esiġenza. Min-naħa l-oħra, l-
evoluzzjoni tal-innovazzjoni u l-popolarizzazzjoni tal-użu ta’ mezzi ġodda ta’ ħlas bħall-



PR\1009030MT.doc 25/25 PE522.956v01-00

MT

mowbajl jew mezzi oħra joħolqu dubju dwar il-ħtieġa ta’ dawn l-ispejjeż. 

Il-klawżola ta’ analiżi mill-ġdid

Ir-rapporteur jipproponi li l-Kummissjoni toħroġ rapport dwar l-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament. Ir-rapport għandu janalizza aspetti bħall-adattezza tal-livelli tat-tariffi tal-
interkambju u tal-mekkaniżmi ta’ gwida, bħall-imposti, waqt li jieħu inkonsiderazzjoni l-użu 
u l-ispiża tad-diversi mezzi ta’ ħlas u l-livell ta’ dħul ta’ atturi ġodda u teknoloġija ġdida fis-
swieq nazzjonali differenti. Għandu jevalwa wkoll l-impatt tagħhom fuq il-konsumaturi u fuq 
in-negozji.


