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Emenda 19
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Titolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proposta għal Proposta għal
REGOLAMENT TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL

REGOLAMENT TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL

dwar it-tariffi tal-interkambju għat-
tranżazzjonijiet ta’ pagament ibbażati fuq 
kard

dwar it-tariffi tal-interkambju għat-
tranżazzjonijiet ta’ pagament ibbażati fuq 
kard u kartieri diġitali

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE) (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

Or. en

Emenda 20
Adam Bielan

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Waħda mill-prattiċi ewlenin li jxekklu 
l-funzjonament tas-suq intern fil-pagamenti 
bil-kard jew ibbażati fuq kard hija l-
eżistenza mifruxa tat-tariffi tal-
interkambju, li fil-biċċa l-kbira tal-Istati 
Membri mhumiex soġġetti għal xi 
leġiżlazzjoni. It-tariffi tal-interkambju 
huma tariffi interbankarji normalment
applikati bejn il-fornituri tas-servizzi tal-
akkwist ta’ kards ta’ pagament u l-
fornituri tas-servizzi ta’ ħruġ ta’ kards 
ta’ pagament li jappartjenu għal ċerta 
skema ta’ kards. It-tariffi tal-interkambju 
huma parti ewlenija mit-tariffi imposti fuq 
in-negozjanti mill-fornituri tas-servizzi ta’
pagament għal kull tranżazzjoni bil-kard. 
In-negozjanti min-naħa tagħhom 

(10) Waħda mill-prattiċi ewlenin li jxekklu 
l-funzjonament tas-suq intern fil-pagamenti 
bil-kard jew ibbażati fuq kard hija l-
eżistenza mifruxa tat-tariffi tal-
interkambju, li fil-biċċa l-kbira tal-Istati 
Membri mhumiex soġġetti għal xi 
leġiżlazzjoni. It-tariffi tal-interkambju 
huma tariffi interbankarji normalment
mgħoddija mill-fornituri tas-servizzi tal-
akkwist ta’ kards ta’ pagament għall-
fornituri tas-servizzi ta’ ħruġ ta’ kards 
ta’ pagament li jappartjenu għall-iskema 
rilevanti. It-tariffi tal-interkambju huma
komponent ewlieni mit-tariffi imposti fuq 
in-negozjanti mill-fornituri tas-servizzi ta’
pagament għal kull tranżazzjoni bil-kard. 
In-negozjanti min-naħa tagħhom 
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jinkorporaw dawn l-ispejjeż tal-kards fil-
prezzijiet ġenerali tal-prodotti u s-servizzi. 
Il-kompetizzjoni bejn l-iskemi tal-kards fil-
prattika tidher li hija mmirata l-aktar biex 
tikkonvinċi kemm jista’ jkun fornituri tas-
servizzi ta’ ħruġ ta’ pagament (eż. il-
banek) biex joħorġu l-kards tagħhom, ħaġa 
li normalment twassal għal tariffi tal-
interkambju ogħla aktar milli orħos fis-suq, 
b’kuntrast mal-effett dixxiplinarju fuq il-
prezzijiet li s-soltu jkollha l-kompetizzjoni 
f’ekonomija tas-suq. Ir-regolazzjoni tat-
tariffi tal-interkambju kieku ttejjeb il-
funzjonament tas-suq intern.

jinkorporaw dawn l-ispejjeż tal-kards fil-
prezzijiet ġenerali tal-prodotti u s-servizzi. 
Il-kompetizzjoni bejn l-iskemi tal-kards fil-
prattika tidher li hija mmirata l-aktar biex 
tikkonvinċi kemm jista’ jkun fornituri tas-
servizzi ta’ ħruġ ta’ pagament (eż. il-
banek) biex joħorġu l-kards tagħhom, ħaġa 
li normalment twassal għal tariffi tal-
interkambju ogħla aktar milli orħos fis-suq, 
b’kuntrast mal-effett dixxiplinarju fuq il-
prezzijiet li s-soltu jkollha l-kompetizzjoni 
f’ekonomija tas-suq. Ir-regolazzjoni tat-
tariffi tal-interkambju kieku ttejjeb il-
funzjonament tas-suq intern.

Or. en

Emenda 21
Adam Bielan

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-varjetà wiesgħa li teżisti bħalissa 
ta’ tariffi tal-interkambju u l-livell 
tagħhom ma jippermettux li joħorġu fis-
suq atturi "ġodda" pan-Unjoni abbażi ta’
mudelli tan-negozju b’tariffi orħos tal-
interkambju, għad-detriment tal-ekonomiji 
potenzjali ta’ skala u kamp ta’
applikazzjoni u l-effiċjenzi li jirriżultaw 
minnhom. Dan iħalli impatt negattiv fuq il-
bejjiegħa bl-imnut u l-konsumaturi u 
jipprevjeni l-innovazzjoni. Billi bħala 
minimu l-atturi pan-Unjoni jkollhom joffru 
lill-banek emittenti l-ogħla livell ta’ tariffa 
tal-interkambju prevalenti fis-suq li jkunu 
jridu jidħlu fih, dan ukoll iwassal għall-
frammentazzjoni persistenti tas-suq. L-
iskemi domestiċi eżistenti b’tariffi tal-
interkambju iktar baxxi jew mingħajr 
tariffi, ukoll jistgħu jiġu sfurzati joħorġu 
mis-suq minħabba l-pressjoni mill-banek 
biex jiksbu introjti ikbar mit-tariffi tal-

(11) Il-livell għoli li jeżisti bħalissa ta’
tariffi tal-interkambju jista’ ma 
jippermettix li joħorġu fis-suq atturi
“ġodda” abbażi ta’ mudelli tan-negozju
differenti għad-detriment tal-ekonomiji 
potenzjali ta’ skala u kamp ta’
applikazzjoni u l-effiċjenzi li jirriżultaw 
minnhom. Dan iħalli impatt negattiv fuq il-
bejjiegħa bl-imnut u l-konsumaturi u 
jipprevjeni l-innovazzjoni. Billi bħala 
minimu l-atturi pan-Unjoni jkollhom joffru 
lill-banek emittenti l-ogħla livell ta’ tariffa 
tal-interkambju prevalenti fis-suq li jkunu 
jridu jidħlu fih, dan ukoll iwassal għall-
frammentazzjoni persistenti tas-suq. L-
iskemi domestiċi eżistenti b’tariffi tal-
interkambju iktar baxxi jew mingħajr 
tariffi, ukoll jistgħu jiġu sfurzati joħorġu 
mis-suq minħabba l-pressjoni mill-banek 
biex jiksbu introjti ikbar mit-tariffi tal-
interkambju. Bħala riżultat, il-konsumaturi 
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interkambju. Bħala riżultat, il-konsumaturi 
u n-negozjanti jiffaċċjaw għażla ristretta, 
prezzijiet ogħla u kwalità iktar baxxa ta’
servizzi ta’ pagament, waqt li l-abbiltà 
tagħhom li jużaw soluzzjonijiet ta’ ħlas 
pan-Unjoni hija ristretta. Barra minn hekk, 
il-bejjiegħa bl-imnut ma jistgħux jegħlbu 
d-differenzi tat-tariffi billi jagħmlu użu 
mis-servizzi ta’ aċċettazzjoni tal-kards 
offruti mill-banek fi Stati Membri oħrajn. 
Regoli speċifiċi applikati mill-iskemi ta’
pagament jirrikjedu l-applikazzjoni tat-
tariffa tal-interkambju tal-"Punt tal-Bejgħ" 
(il-pajjiż tal-bejjiegħ bl-imnut) għal kull 
tranżazzjoni ta’ ħlas. Dan ma jħallix il-
banek akkwirenti joffru b’suċċess is-
servizzi tagħhom fuq bażi transfruntiera. 
Ma jħallix ukoll il-bejjiegħa bl-imnut 
inaqqsu l-ispejjeż tal-pagament tagħhom 
għall-benefiċċju tal-konsumaturi.

u n-negozjanti jiffaċċjaw għażla ristretta, 
prezzijiet ogħla u kwalità iktar baxxa ta’
servizzi ta’ pagament, waqt li l-abbiltà 
tagħhom li jużaw soluzzjonijiet ta’ ħlas 
pan-Unjoni hija ristretta. Barra minn hekk, 
il-bejjiegħa bl-imnut ma jistgħux jegħlbu 
d-differenzi tat-tariffi billi jagħmlu użu 
mis-servizzi ta’ aċċettazzjoni tal-kards 
offruti mill-banek fi Stati Membri oħrajn. 
Regoli speċifiċi applikati mill-iskemi ta’
pagament jirrikjedu l-applikazzjoni tat-
tariffa tal-interkambju tal-“Punt tal-Bejgħ” 
(il-pajjiż tal-bejjiegħ bl-imnut) għal kull 
tranżazzjoni ta’ ħlas. Dan ma jħallix il-
banek akkwirenti joffru b’suċċess is-
servizzi tagħhom fuq bażi transfruntiera. 
Ma jħallix ukoll il-bejjiegħa bl-imnut 
inaqqsu l-ispejjeż tal-pagament tagħhom 
għall-benefiċċju tal-konsumaturi.

Or. en

Emenda 22
Preslav Borissov

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Għat-tranżazzjonijiet domestiċi, huwa 
meħtieġ perjodu ta’ tranżizzjoni li jagħti 
lill-fornituri tas-servizzi ta’ pagament u lill-
iskemi żmien biex jadattaw għar-rekwiżiti 
l-ġodda. Għaldaqstant, wara perjodu ta’
sentejn mid-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament, u sabiex tkun ipprovduta 
implimentazzjoni sħiħa ta’ suq intern 
għall-pagamenti bbażati fuq kard, il-limiti 
fuq it-tariffi tal-interkambju għat-
tranżazzjonijiet bil-kard tal-konsumatur 
għandhom jiġu estiżi biex ikopru l-
pagamenti transfruntiera u domestiċi 
kollha.

(17) Għat-tranżazzjonijiet domestiċi, huwa 
meħtieġ perjodu ta’ tranżizzjoni li jagħti 
lill-fornituri tas-servizzi ta’ pagament u lill-
iskemi żmien biex jadattaw għar-rekwiżiti 
l-ġodda. Għaldaqstant, wara perjodu ta’
sentejn mid-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament, għandhom jiġu stabbiliti 
limiti fuq medja ponderata sabiex 
jingħata lok għall-innovazzjonijiet 
teknoloġiċi u jiġu riflessi l-livelli varji ta’
żvilupp fis-swieq tal-pagamenti bil-kard fl-
Istati Membri differenti.
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Or. en

Emenda 23
Preslav Borissov

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Sabiex ikun iffaċilitat l-akkwist 
transfruntiera, it-tranżazzjonijiet kollha
(transfruntiera u domestiċi) magħmulin 
b’kard ta’ debitu "tal-konsumatur" u kull 
tranżazzjoni ta’ pagament ibbażata fuq 
kard għandu jkollhom tariffa massima tal-
interkambju ta’ 0,20% u t-tranżazzjonijiet 
kollha (transfruntiera u domestiċi)
magħmulin b’kard ta’ kreditu tal-
konsumatur u t-tranżazzjonijiet ta’
pagament ibbażati fuq kard imsejsa 
fuqhom għandu jkollhom tariffa massima 
tal-interkambju ta’ 0,30%.

(18) Sabiex ikun iffaċilitat l-akkwist 
transfruntiera, it-tranżazzjonijiet kollha 
transfruntiera magħmulin b’kard ta’ debitu
“tal-konsumatur” u kull tranżazzjoni ta’
pagament ibbażata fuq kard għandu 
jkollhom tariffa massima tal-interkambju 
ta’  u t-tranżazzjonijiet kollha transfruntiera 
magħmulin b’kard ta’ kreditu tal-
konsumatur u t-tranżazzjonijiet ta’
pagament ibbażati fuq kard imsejsa 
fuqhom għandu jkollhom tariffa massima 
tal-interkambju ta’ .

Or. en

Emenda 24
Bernadette Vergnaud

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Sabiex ikun iffaċilitat l-akkwist 
transfruntiera, it-tranżazzjonijiet kollha
(transfruntiera u domestiċi) magħmulin
b’kard ta’ debitu "tal-konsumatur" u kull 
tranżazzjoni ta’ pagament ibbażata fuq 
kard għandu jkollhom tariffa massima 
tal-interkambju ta’ 0,20% u t-
tranżazzjonijiet kollha (transfruntiera u 
domestiċi) magħmulin b’kard ta’ kreditu 
tal-konsumatur u t-tranżazzjonijiet ta’
pagament ibbażati fuq kard imsejsa 

(18) Sabiex ikun iffaċilitat l-akkwist 
transfruntiera, it-tranżazzjonijiet kollha
domestiċi jew transfruntiera b’kard tal-
konsumatur u t-tranżazzjonijiet ta’
pagament ibbażati fuq kard imsejsa 
fuqhom għandu jkollhom tariffa massima 
tal-interkambju ta’ 0.30 %.
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fuqhom għandu jkollhom tariffa massima 
tal-interkambju ta’ 0,30%.

Or. fr

Emenda 25
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Sabiex ikun iffaċilitat l-akkwist 
transfruntiera, it-tranżazzjonijiet kollha
(transfruntiera u domestiċi) magħmulin 
b’kard ta’ debitu "tal-konsumatur" u kull 
tranżazzjoni ta’ pagament ibbażata fuq 
kard għandu jkollhom tariffa massima tal-
interkambju ta’ 0,20% u t-tranżazzjonijiet 
kollha (transfruntiera u domestiċi) 
magħmulin b’kard ta’ kreditu tal-
konsumatur u t-tranżazzjonijiet ta’
pagament ibbażati fuq kard imsejsa 
fuqhom għandu jkollhom tariffa massima
tal-interkambju ta’ 0,30%.

(18) Sabiex ikun iffaċilitat l-akkwist 
transfruntiera, it-tranżazzjonijiet kollha
(transfruntiera u domestiċi) magħmulin 
b’kard ta’ debitu “tal-konsumatur” u kull 
tranżazzjoni ta’ pagament ibbażata fuq 
kard għandu jkollhom tariffa massima ta’
EUR0.10 fuq kull tranżazzjoni u t-
tranżazzjonijiet kollha (transfruntiera u 
domestiċi) magħmulin b’kard ta’ kreditu 
tal-konsumatur u t-tranżazzjonijiet ta’
pagament ibbażati fuq kard imsejsa 
fuqhom għandu jkollhom tariffa tal-
interkambju fissa, ibbażata fuq l-ispejjeż 
attwali tal-pagament, b’minimu ta’
EUR0.10 fuq kull tranżazzjoni.

Or. en

Emenda 26
Preslav Borissov

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 

imħassra
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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-
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-
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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

Emenda 27
Adam Bielan

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-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 

(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-element 
li “Tonora l-Emittenti Kollha”). Huwa fl-
interess tal-konsumatur li għall-istess 
kategorija ta’ kards bl-istess tariffa l-
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
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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.

“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. 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

Emenda 28
Preslav Borissov

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 

imħassra
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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.

Or. en

Emenda 29
Preslav Borissov

Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Sabiex ikun żgurat li r-rimedju jkun 
possibbli fejn dan ir-Regolament ikun ġie 
applikat b’mod żbaljat, jew fejn jinqala’
tilwim bejn l-utenti tas-servizzi ta’
pagament u l-fornituri tas-servizzi ta’
pagament, l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu proċeduri adegwati u effettivi 
ta’ lment u rimedju barra l-qorti. L-Istati 
Membri għandhom jistabbilixxu regoli 
dwar il-penali applikabbli għall-ksur ta’
dan ir-Regolament u għandhom jiżguraw li 
dawn il-penali jkunu effettivi,
proporzjonati u dissważivi, u li jiġu 
applikati.

(31) Sabiex ikun żgurat li r-rimedju jkun 
possibbli fejn dan ir-Regolament ikun ġie 
applikat b’mod żbaljat, jew fejn jinqala’
tilwim bejn l-utenti tas-servizzi ta’
pagament u l-fornituri tas-servizzi ta’
pagament, l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu proċeduri adegwati u effettivi 
ta’ lment u rimedju barra l-qorti. L-Istati 
Membri, b’segwitu tal-linji gwida stabbiliti 
mill-Awtorità Bankarja Ewropea,
għandhom jistabbilixxu regoli dwar il-
penalitajiet applikabbli għal ksur ta’ dan 
ir-Regolament u għandhom jiżguraw li 
dawn il-penalitajiet ikunu effettivi,
proporzjonali u dissważivi u li jiġu 
applikati.

Or. en

Emenda 30
Matteo Salvini



PE526.051v01-00 12/46 AM\1013311MT.doc

MT

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi 
rekwiżiti uniformi tekniċi u tan-negozju 
għat-tranżazzjonijiet ta’ ħlas bil-kard 
magħmulin fl-Unjoni, meta kemm il-
fornitur tas-servizzi ta’ pagament tal-
pagatur kif ukoll il-fornitur tas-servizz ta’
pagament tal-benefiċjarju huma stabbiliti 
hemmhekk.

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi 
rekwiżiti uniformi tekniċi u tan-negozju 
għat-tranżazzjonijiet ta’ ħlas bil-kard u 
mill-kartiera diġitali magħmulin fl-Unjoni, 
meta l-fornitur tas-servizzi ta’ pagament 
tal-pagatur, il-pagatur, il-fornitur tas-
servizz ta’ pagament tal-benefiċjarju u l-
benefiċjarju huma stabbiliti hemmhekk.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi bejn kards u mezzi ta’ ħlas elettroniċi oħrajn 
f’kompetizzjoni, huwa kruċjali li t-tranżazzjonijiet mill-kartiera diġitali jkunu soġġetti wkoll 
għar-Regolament propost. Huwa importanti li ssir referenza għall-fatt li negozjant stabbilit 
barra mill-UE ma għandux jibbenefika mir-Regolament propost biss minħabba l-fatt li 
jiddependi fuq is-servizzi ta’ akkwirent stabbilit fl-Unjoni.

Emenda 31
Małgorzata Handzlik

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi 
rekwiżiti uniformi tekniċi u tan-negozju 
għat-tranżazzjonijiet ta’ ħlas bil-kard
magħmulin fl-Unjoni, meta kemm il-
fornitur tas-servizzi ta’ pagament tal-
pagatur kif ukoll il-fornitur tas-servizz ta’
pagament tal-benefiċjarju huma stabbiliti 
hemmhekk.

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi 
rekwiżiti uniformi tekniċi u tan-negozju 
għat-tranżazzjonijiet bil-kards tal-ħlas u 
b’kartieri diġitali magħmulin fl-Unjoni, 
meta kemm il-fornitur tas-servizzi ta’
pagament tal-pagatur, il-pagatur, kif ukoll 
il-fornitur tas-servizz ta’ pagament tal-
benefiċjarju u l-benefiċjarju huma 
stabbiliti hemmhekk.

Or. pl
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Ġustifikazzjoni

Sabiex ikunu żgurati kundizzjonijiet operattivi kompetittivi, jidher li jinħtieġ li jkun estiż l-
ambitu tar-regolament biex jinkludi l-kartieri diġitali (pereżempju Paypal). Il-kartieri diġitali 
huma mezz ta’ pagament li jikkompeti direttament mal-kards u ma’ metodi oħra ta’
pagament. Sabiex ikunu żgurati kundizzjonijiet operattivi ugwali għall-kards u għall-forom 
oħra ta’ pagament elettroniku kompetittivi, hu importanti ħafna li tranżazzjonijiet magħmula 
bl-użu tal-kartieri diġitali jkunu wkoll koperti mir-regolament propost.

Emenda 32
Adam Bielan

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Dan ir-Regolament ma japplikax għal 
tranżazzjonijiet b’kards ta’ ħlas 
magħmulin taħt skemi tal-kard ta’ ħlas li 
fir-rigward tagħhom in-numru totali ta’
kards maħruġin lill-klijenti fl-Unjoni 
minn jew taħt l-iskema ta’ kards ta’ ħlas 
rilevanti huwa 1 % ta’ jew inqas min-
numru totali ta’ kards ta’ ħlas maħruġin 
mill-iskemi ta’ kards ta’ ħlas kollha fl-
Unjoni.

Or. en

Emenda 33
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tranżazzjonijiet b’kards kummerċjali, (a) kards kummerċjali,

Or. en
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Emenda 34
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) tranżazzjonijiet b’kards maħruġin minn 
skemi ta’ ħlas bil-kard ta’ tliet partijiet.

(c) kards maħruġin minn skemi ta’ ħlas bil-
kard ta’ tliet partijiet.

Or. en

Emenda 35
Adam Bielan

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) tranżazzjonijiet b’kards maħruġin minn
skemi ta’ ħlas bil-kard ta’ tliet partijiet. (c) tranżazzjonijiet b’kards maħruġin taħt

skemi ta’ ħlas bil-kard ta’ tliet partijiet.

Or. en

Emenda 36
Adam Bielan

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 inkluż kards 
imħallsin minn qabel marbutin ma’ kont ta’
aċċess kurrenti jew ta’ depożitu li għalih 
tkun iddebitata tranżazzjoni fi żmien
jumejn ta’ xogħol jew inqas wara li tiġi 
riċevuta l-ordni ta’ pagament mill-
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emittent.

Or. en

Emenda 37
Cornelis de Jong

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
immedjatament wara li t-tranżazzjoni tkun 
ġiet awtorizzata/mibdija.

Or. en

Emenda 38
Adam Bielan

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
tranżazzjoni tiġi ddebitata f’aktar minn
jumejn ta’ xogħol wara li tiġi riċevuta l-
ordni ta’ pagament mill-emittent;

Or. en

Emenda 39
Cornelis de Jong
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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 wara li t-
tranżazzjoni tkun ġiet awtorizzata/mibdija;

Or. en

Emenda 40
Małgorzata Handzlik

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) “il-kard tal-ħlas” tfisser kard – ta’
debitu jew ta’ kreditu – li tagħti s-setgħa 
lid-detentur li jagħmel pagamenti 
kontanti jew tagħmilha possibbli għad-
detentur li jissottometti ordnijiet ta’ ħlas 
permezz ta’ intermedjazzjoni ta’ negozjant 
jew ta’ akkwirent, u li n-negozjant 
jaċċetta bil-ħsieb li jirċievi l-fondi li jkollu 
jieħu;

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-proposta għal regolament fiha referenzi għall-“kards tal-ħlas” iżda ma tiddefinixxix dan il-
kunċett. L-introduzzjoni ta’ definizzjoni teknoloġikament newtrali ta’ “kard tal-ħlas” 
tagħmilha possibbli li jkun definit l-ambitu ta’ dan il-kunċett.

Emenda 41
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 9
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) "tariffa tal-interkambju" tfisser tariffa 
mħallsa għal kull tranżazzjoni, direttament 
jew indirettament (jiġifieri permezz ta’
terza parti), bejn il-fornituri tas-servizzi ta’
pagament tal-pagatur u tal-benefiċjarju 
involuti fi tranżazzjoni ta’ ħlas bil-kard jew 
fi tranżazzjoni ta’ pagament ibbażata fuq 
kard;

(9) “tariffa tal-interkambju” tfisser tariffa 
mħallsa direttament jew indirettament
(jiġifieri permezz ta’ terza parti), bejn il-
fornituri tas-servizzi ta’ pagament tal-
pagatur u tal-benefiċjarju involuti fi 
tranżazzjoni ta’ ħlas bil-kard jew fi 
tranżazzjoni ta’ pagament ibbażata fuq 
kard. Tariffa tal-interkambju tista’ tkun 
espliċita fi skema ta’ kard ta’ erba’
partijiet (it-tariffa titħallas minn entità 
legali waħda lil entità legali oħra) jew 
inkella impliċita fi skema ta’ tliet partijiet 
(trasferiment intern bejn in-negozju 
akkwirenti u n-negozju emittenti tal-istess 
entità legali). Din tinkludi wkoll tariffa 
mħallsa jew ribass offrut bejn il-fornitur 
tas-servizzi ta’ pagament tal-pagatur u s-
sieħeb konġunt tal-marka jew l-aġent;

Or. en

Emenda 42
Małgorzata Handzlik

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) "tariffa tal-interkambju" tfisser tariffa 
mħallsa għal kull tranżazzjoni, direttament 
jew indirettament (jiġifieri permezz ta’
terza parti), bejn il-fornituri tas-servizzi ta’
pagament tal-pagatur u tal-benefiċjarju 
involuti fi tranżazzjoni ta’ ħlas bil-kard jew 
fi tranżazzjoni ta’ pagament ibbażata fuq 
kard;

(9) "tariffa tal-interkambju" tfisser tariffa 
mħallsa għal kull tranżazzjoni, direttament 
jew indirettament (jiġifieri permezz ta’
terza parti), bejn il-fornituri tas-servizzi ta’
pagament tal-pagatur u tal-benefiċjarju 
involuti fi tranżazzjoni ta’ ħlas bil-kard jew 
fi tranżazzjoni ta’ pagament ibbażata fuq 
kard; Tariffa tal-interkambju tista’ tkun 
waħda trasparenti, fil-każ ta’ skema ta’
ħlas bil-kard ta’ erba’ partijiet (it-tariffa 
titħallas minn entità legali lil entità legali 
oħra), jew moħbija, fil-każ ta’ skema ta’
tliet partijiet (trasferiment intern bejn it-
taqsima li tirċievi u dik li tħallas tal-istess 
entità legali). Tinkorpora wkoll tariffi 
mħallsa jew skontijiet offruti bejn il-
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fornitur tas-servizzi ta’ pagament ta’ min 
iħallas u sieħeb mill-istess marka jew 
aġent;

Or. pl

Emenda 43
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) "skema ta’ ħlas bil-kard ta’ tliet 
partijiet" tfisser skema ta’ ħlas bil-kard li 
fiha l-pagamenti jsiru mill-kont ta’
pagament miżmum mill-iskema għan-nom
tad-detentur tal-kard fil-kont ta’ pagament 
miżmum mill-iskema għan-nom tal-
benefiċjarju, u tranżazzjonijiet ibbażati fuq 
kard imsejsa fuq l-istess struttura. Meta 
skema ta’ ħlas bil-kard ta’ tliet partijiet
tilliċenza fornituri oħrajn ta’ servizzi 
ta’ pagament għall-ħruġ u/jew l-akkwist ta’
kards ta’ ħlas, titqies bħala skema ta’ ħlas 
bil-kard ta’ erba’ partijiet;

(15) “skema ta’ ħlas bil-kard ta’ tliet 
partijiet” tfisser skema ta’ ħlas bil-kard li 
fiha l-pagamenti jsiru mill-kont ta’
pagament miżmum mill-iskema għan-nom
tal-pagatur fil-kont ta’ pagament miżmum 
mill-iskema għan-nom tal-benefiċjarju, u 
tranżazzjonijiet ibbażati fuq kard imsejsa 
fuq l-istess struttura. Meta skema ta’ ħlas 
bil-kard ta’ tliet partijiet tilliċenzja fornituri 
oħrajn ta’ servizzi ta’ pagament għall-ħruġ 
u/jew l-akkwist ta’ kards ta’ ħlas, jew 
toħroġ kards ta’ ħlas flimkien ma’ sieħeb 
konġunt tal-marka jew permezz ta’ aġent,
titqies bħala skema ta’ ħlas bil-kard ta’
erba’ partijiet;

Or. en

Emenda 44
Matteo Salvini

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25a) "kartiera diġitali" tfisser servizz li 
jippermetti lid-detentur tal-kartiera li 
jkollu aċċess, jimmaniġġja u juża 
strumenti ta’ identifikazzjoni u pagament 
sabiex jibda pagamenti. Dan is-servizz 
jista’ jkun f’apparat tad-detentur tal-
kartiera, pereżempju l-mowbajl jew il-



AM\1013311MT.doc 19/46 PE526.051v01-00

MT

kompjuter personali jew jista’ jkun fuq 
server b’mod remot (jew kombinazzjoni 
tagħhom) iżda huwa fi kwalunkwe każ 
taħt il-kontroll tad-detentur. In-negozjant 
li miegħu jsir il-kuntratt tal-kartiera 
diġitali jissejjaħ is-“subnegozjant”;

Or. en

Emenda 45
Preslav Borissov

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25a) “medja ponderata” tfisser, b’rabta 
mat-tariffi tal-interkambju, l-ammont 
totali ta’ tariffi tal-interkambju ta’ kard
ta’ kreditu jew kard ta’ debitu mħallas 
diviż bl-ammont totali ta’ tranżazzjonijiet 
relatati fl-istess perjodu;

Or. en

Emenda 46
Małgorzata Handzlik

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25a) “il-kartiera diġitali”tfisser servizz li 
jippermetti lid-detentur biex ikollu aċċess 
għal, jimmaniġġja u juża għodod ta’
identifikazzjoni u ta’ ħlas biex jibda 
proċess ta’ ħlasijiet. Dan is-servizz jista’
jinsab fit-tagħmir li jkollu d-detentur tal-
kartiera, pereżempju telefown ċellulari 
jew kompjuter personali, jew jista’ jinsab 
b’mod remot f’server (is-soluzzjonijiet 
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imsemmija hawn fuq jistgħu jaħdmu 
flimkien), iżda f’kull każ fil-kontroll tad-
detentur. In-negozjant li miegħu l-
kartiera diġitali tidħol f’kuntratt jissejjaħ 
‘is-sottonegozjant’;

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Jekk il-kamp ta’ applikazzjoni tar-regolament hu li jinkuludi l-kartieri diġitali, jinħtieġ li d-
dispożizzjonijiet tar-regolament jinkludu definizzjoni tal-kartiera diġitali.

Emenda 47
Matteo Salvini

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

Test propost mill-Kummissjoni
Emenda

(25b) “medja”, b’rabta mat-tariffi tal-
interkambju, tfisser l-ammont totali ta’
tariffi tal-interkambju ta’ kard ta’ kreditu 
jew kard ta’ debitu mħallas, diviż bl-
ammont totali ta’ tranżazzjonijiet relatati 
fl-istess perjodu;

Or. en

Emenda 48
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 It-tariffi tal-interkambju fuq
tranżazzjonijiet transfruntiera ta’ ħlas 
ibbażati fuq kard ta’ debitu jew ta’ kreditu 

It-tariffi tal-interkambju fuq kard ta’ debitu 
jew ta’ kreditu tal-konsumatur
transfruntiera
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tal-konsumatur

Or. en

Emenda 49
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

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’, fuq medja, iktar 
minn 0.2 % tal-valur tat-tranżazzjoni.

Or. en

Emenda 50
Bernadette Vergnaud

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

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 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.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

M’hemmx raġuni għal distinzjoni bejn kards ta’ debitu u kards ta’ kreditu.

Emenda 51
Bernadette Vergnaud

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.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

M’hemmx raġuni għal distinzjoni bejn kards ta’ debitu u kards ta’ kreditu.

Emenda 52
Matteo Salvini

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-

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’, fuq medja, iktar 



AM\1013311MT.doc 23/46 PE526.051v01-00

MT

valur tat-tranżazzjoni. minn 0.3 % tal-valur tat-tranżazzjoni.

Or. en

Emenda 53
Małgorzata Handzlik

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Kwalunkwe dispożizzjoni f’kuntratti 
jew f’forom oħra ta’ ftehimiet li teskludi l-
applikazzjoni tal-paragrafi 1 jew 2 jew li 
jkun fiha rati ta’ tariffa tal-interkambju 
ogħla minn dawk stipultati fil-paragrafi 1 
jew 2 għandha tkun projbita. F’każ fejn 
il-kuntratt jew forma oħra ta’ ftehim 
jeskludi l-applikazzjoni tal-paragrafu 1 
jew 2, jew jekk kuntratt jew forma oħra 
ta’ ftehim jistipula rata ogħla ta’ tariffa 
tal-interkambju minn dawk stipulati fil-
paragrafu 1 jew 2, ir-rata massima 
prevista fil-paragrafu 1 jew 2 għandha 
tapplika.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Biex id-dispożizzjonijiet jaħdmu b’mod effettiv, irid jiġi enfasizzat li f’każijiet fejn ma jkunx 
applikat ir-regolament, għandha tapplika t-tariffa massima tal-interkambju. Dan sa jevita 
diskrepanzi milli jinħolqu bejn ir-regoli nazzjonali.

Emenda 54
Catherine Stihler

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom ikunu
kapaċi jżommu jew jintroduċu limiti aktar 
baxxi permezz ta’ leġiżlazzjoni nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-limitu tal-MIFs ma għandux jirriżulta fi skemi domestiċi attwali jew parteċipanti ġodda 
b’MIFs aktar baxxi li jżidu l-MIFs għal-livell tal-limitu. Il-limitu propost ma għandux 
jagħmel ħsara lis-swieq nazzjonali li jiffunzjonaw sew u li jkollu biss impatt detrimentali fuq 
il-konsumaturi.

Emenda 55
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Artikolu 4 imħassar
It-tariffi tal-interkambju fuq it-
tranżazzjonijiet kollha b’kard ta’ debitu 
jew ta’ kreditu tal-konsumatur
1. 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 0,2 % 
tal-valur tat-tranżazzjoni għal kwalunkwe 
tranżazzjonijiet ibbażati fuq kard ta’
debitu.
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 % 
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tal-valur tat-tranżazzjoni għal kwalunkwe 
tranżazzjonijiet ibbażati fuq kard ta’
kreditu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-livelli tat-tariffi tal-interkambju minbarra t-tariffi tal-interkambju Intra-ŻEE 
(transfruntiera) indirizzati fl-Artikolu 3 ma għandhomx jiġu ddeterminati mill-UE, iżda 
minflok jistgħu jiġu stabbiliti minn awtoritajiet nazzjonali fl-Istati Membri jekk u meta jitqies 
xieraq minn dawk l-awtoritajiet nazzjonali. Minħabba d-differenzi kbar fl-iżvilupp tal-
pagamenti bil-kard fil-varji Stati Membri, rata individwali ddeterminata mill-UE mhux se 
tkun xierqa għall-Istati Membri kollha.

Emenda 56
Preslav Borissov

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 It-tariffi tal-interkambju fuq it-
tranżazzjonijiet kollha b’kard ta’ debitu 
jew ta’ kreditu tal-konsumatur

It-tariffi tal-interkambju fuq it-
tranżazzjonijiet b’kard ta’ debitu jew ta’
kreditu tal-konsumatur fuq livell 
nazzjonali

Or. en

Emenda 57
Małgorzata Handzlik

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 
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 

1. B’effett minn sitt xhur 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 0,2 % tal-valur 
tat-tranżazzjoni għal kwalunkwe 
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tranżazzjonijiet ibbażati fuq kard ta’
debitu.

tranżazzjonijiet ibbażati fuq kard ta’
debitu.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-perjodu ta’ transizzjoni propost għall-implimentazzjoni tal-obbligi l-ġodda li jikkonċernaw 
ir-rati ta’ tariffi massimi tal-interkambju għat-tranżazzjonijiet kollha jidher twil iżżejjed. 
Perjodu ta’ xahrejn biss hu previst għat-tranżazzjonijiet transkonfinali. Għalhekk, sitt xhur 
għat-tranżazzjonijiet kollha jidher li hu perjodu ta’ żmien xieraq biex l-attivitajiet jaddattaw 
ruħhom għar-regoli l-ġodda.

Emenda 58
Preslav Borissov

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 
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.

1. 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 0.2 % fuq medja 
ponderata tal-valur tat-tranżazzjoni għal 
kwalunkwe tranżazzjonijiet ibbażati fuq 
kard ta’ debitu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Limitu assolut fuq l-interkambju kif propost mill-Kummissjoni ma jirriflettix l-iżviluppi varji 
tas-swieq tal-pagamenti bil-kard fl-Istati Membri differenti. Rata medja ponderata fuq livell 
nazzjonali tippermetti ċerta flessibilità li tippermetti li jsiru investimenti f’teknoloġiji ġodda, 
karatteristiċi ta’ sigurtà, jew fit-titjib tal-infrastrutturi ta’ pagamenti bil-kard f’pajjiżi fejn 
mhumiex żviluppati sew.

Emenda 59
Olle Schmidt
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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 
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.

1. B’effett minn sena 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 0.2 % tal-valur 
tat-tranżazzjoni għal kwalunkwe 
tranżazzjonijiet ibbażati fuq kard ta’
debitu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-limiti għandhom jidħlu fis-seħħ iktar kmieni fuq livell nazzjonali peress li hawnhekk jinħass 
l-akbar piż tal-MIFs.

Emenda 60
Bernadette Vergnaud

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 
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.

1. B’effett minn sena 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
tranżazzjoni bbażata fuq kard.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

M’hemmx raġuni għal distinzjoni bejn kards ta’ debitu u kards ta’ kreditu. Fir-rigward tal-
limiti, jeħtieġ li dawn jiġu simplifikati għat-transazzjonijiet nazzjonali, sabiex l-awtoritajiet 
regolatorji jingħataw biżżejjed flessibilità sabiex jadattaw il-valuri skont l-istruttura tas-suq u 
l-bilanċi bejn il-banek emittenti u l-banek akkwirenti.

Emenda 61
Cornelis de Jong

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 
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.

1. 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 EUR0.10 fuq 
kull tranżazzjoni għal kwalunkwe
tranżazzjonijiet ibbażati fuq kard ta’
debitu, b’tariffi proporzjonati għal 
mikroħlasijiet.

Or. en

Emenda 62
Bernadette Vergnaud

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

ċTest 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 % 

imħassar
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tal-valur tat-tranżazzjoni għal kwalunkwe 
tranżazzjonijiet ibbażati fuq kard ta’
kreditu.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

M’hemmx raġuni għal distinzjoni bejn kards ta’ debitu u kards ta’ kreditu.

Emenda 63
Preslav Borissov

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 
ponderata tal-valur tat-tranżazzjoni għal 
kwalunkwe tranżazzjonijiet ibbażati fuq 
kard ta’ kreditu.

Or. en

Emenda 64
Małgorzata Handzlik

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 

2. B’effett minn sitt xhur 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 
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oħra miftiehma b’għan jew effett 
ekwivalenti ta’ iktar minn 0,3 % tal-valur 
tat-tranżazzjoni għal kwalunkwe 
tranżazzjonijiet ibbażati fuq kard ta’
kreditu.

oħra miftiehma b’għan jew effett 
ekwivalenti ta’ iktar minn 0,3 % tal-valur 
tat-tranżazzjoni għal kwalunkwe 
tranżazzjonijiet ibbażati fuq kard ta’
kreditu.

Or. pl

Emenda 65
Olle Schmidt

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 sena 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-limiti għandhom jidħlu fis-seħħ iktar kmieni fuq livell nazzjonali peress li hawnhekk jinħass 
l-akbar piż tal-MIFs.

Emenda 66
Cornelis de Jong

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-

2. B’effett minn sentejn wara d-dħul fis-
seħħ ta’ dan ir-Regolament, il-fornituri tas-
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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.

servizzi ta’ pagament għandhom joffru jew 
jitolbu tariffa tal-interkambju fissa fuq kull 
tranżazzjoni jew xi rimunerazzjoni oħra 
miftiehma b’għan jew effett ekwivalenti, li 
hija bbażata fuq il-kost reali tal-
pagament, għal kwalunkwe 
tranżazzjonijiet ibbażati fuq kard ta’
kreditu, b’minimu ta’ EUR0.10 fuq kull 
tranżazzjoni.

Or. en

Emenda 67
Małgorzata Handzlik

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Kwalunkwe dispożizzjoni fil-kuntratti 
jew f’forom oħra ta’ ftehimiet li teskludi l-
applikazzjoni tal-paragrafi 1 jew 2 jew li 
tistipula rati ta’ tariffa tal-interkambju 
ogħla minn dawk stabbiliti fil-paragrafu 1 
jew 2 għandha tkun projbita. F’każ fejn 
kuntratt jew forma oħra ta’ ftehim 
jeskludi l-applikazzjoni tal- paragrafu 1 
jew 2, jew jekk kuntratt jew forma oħra 
ta’ ftehim jistipula rata ta’ tariffa tal-
interkambju ogħla minn dawk stabbiliti 
fil- paragrafu 1 jew 2, ir-rata massima 
prevista fil-paragrafu 1 jew 2 għandha 
tapplika.

Or. pl

Emenda 68
Catherine Stihler

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom ikunu 
kapaċi jżommu jew jintroduċu limiti aktar 
baxxi permezz ta’ leġiżlazzjoni nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-limitu tal-MIFs ma għandux jirriżulta fi skemi domestiċi attwali jew parteċipanti ġodda 
b’MIFs aktar baxxi li jżidu l-MIFs għal-livell tal-limitu. Il-limitu propost ma għandux 
jagħmel ħsara lis-swieq nazzjonali li jiffunzjonaw sew u li jkollu biss impatt detrimentali fuq 
il-konsumaturi.

Emenda 69
Preslav Borissov

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom ikunu 
kapaċi jżommu jew jintroduċu livelli aktar 
baxxi jew miżuri b’għan jew effett 
ekwivalenti permezz ta’ leġiżlazzjoni 
nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-limiti proposti ma għandhomx jagħmlu ħsara lis-swieq nazzjonali li jiffunzjonaw sew, fejn 
it-tariffi tal-interkambju huma aktar baxxi jew ma jeżistux, speċjalment f’pajjiżi bi skemi ta’
kards ta’ debitu nazzjonali rħas u effiċjenti.

Emenda 70
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-limiti 
msemmija fl-Artikolu 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-
interkambju.

Għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-limiti 
msemmija fl-Artikolu 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-
interkambju. L-akkwirent għandu jkun 
iċċarġjat biss l-ammont kif stipulat f’dan 
ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi evitat li l-iskemi ta’ pagament bil-kard iżidu tariffi bħall-għoti ta’ liċenzji, 
awtorizzazzjoni eċċ. li mbagħad jgħaddu fuq il-bejjiegħa bl-imnut u l-konsumaturi, għandu 
jiġi kjarifikat ir-Regolament.

Emenda 71
Małgorzata Handzlik

Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5a
Tariffi tal-interkambju moħbija

1. Skemi ta’ ħlas bil-kard ta’ tliet partijiet
jimponu tariffi tal-interkambju moħbija li 
għandhom ikunu soġġetti għal-limitu 
massimu kif huma t-tariffi tal-
interkambju trasparenti msemmija fl-
Artikoli 3 u 4.
2. Sabiex tkun żgurata l-konformità 
ma’dan ir-rekwiżit, skemi ta’ ħlas bil-kard 
ta’ tliet partijiet għandhom iżommu 
kontijiet separati għall-attivitajiet 
kummerċjali li għandhom x’jaqsmu mal-
akkwist tal-kard tal-konsumatur u għall-
attivitajiet kummerċjali li għandhom 
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x’jaqsmu mal-ħruġ tal-kard għall-
konsumatur. Dan għandu jsir bl-istess 
mod daqslikieku dawn l-attivitajiet saru 
minn entitajiet legali separati, li 
jippermettu l-identifikazzjoni tal-elementi 
kollha dwar l-ispejjeż u d-dħul – kif ukoll 
il-bażi fuq xiex ġew ikkalkulati u 
spjegazzjoni dettaljata dwar il-metodi 
użati – relatati mal-iskemi ta’ attivitajiet 
ta’ ħruġ u ta’ akkwist, li jinkludu 
rendikont dettaljat tal-assi fissi u tal-
ispejjeż strutturali. Skemi ta’ ħlas bil-kard 
ta’ tliet partijiet għandhom wkoll l-
obbligu li juru l-ispejjeż marbutin mat-
trasferimenti interni sabiex jiżguraw 
konformità mal-limiti massimi tat-tariffi 
tal-interkambju moħbija u sabiex jiġu 
evitati s-sussidji inkroċjati.
3. Għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-limiti 
msemmija fl-Artikolu 1 u fl-Artikolu 2, 
kwalunkwe kumpens nett riċevut minn 
taqsima responsabbli għall-ħruġ tal-kard 
għall-konsumatur mingħand taqsima 
marbuta ma’ skema ta’ kard tal-ħlas fir-
rigward ta’ tranżazzjonijiet ta’ pagament 
jew attivitajiet relatati għandu jiġi ttrattat 
bħala parti mit-tariffa tal-interkambju.
4. Sabiex tkun żgurata konformità mal-
paragrafi 1 u 2, skemi ta’ ħlas bil-kard ta’
tliet partijiet għandhom ikunu obbligati li 
jaħtru Fiduċarju, li għandu jissottometti 
rapporti annwali lill-awtoritajiet 
kompetenti msemmija fl-Artikolu 13 et 
seq. dwar il-konformità tal-iskemi ta’ tliet 
partijiet mad-dispożizzjonijiet tal-
paragrafi 1 u 2 matul is-sena ta’ qabel. 
Id-dispożizzjonijiet ta’ implimentazzjoni li 
jikkonċernaw lill-Fiduċarju se jkunu 
stipulati fl-Anness X.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-premessa 22 tindika li skemi ta’ ħlas ta’ tliet partijiet jimponu tariffi tal-interkambju 
moħbija. Sabiex ikunu żgurati kundizzjonijiet operattivi ugwali, il-livell ta’ tariffi tal-
interkambju moħbija jrid ikun regolat bl-istess mod tat-tariffi tal-interkambju trasparenti. 
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Sabiex tkun evitata ċ-ċirkonvenzjoni tad-dispożizzjonijiet, soluzzjoni proporzjonata tkun li 
teżiġi l-ħatra ta’ Fiduċarju. Kif attwalment hu l-każ, il-Fiduċarji huma obbligati li 
jissottomettu rapporti annwali dwar il-konformità mal-medji ppeżati kif maqbula mal-
Kummissjoni.

Emenda 72
Adam Bielan

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-entitajiet 
ta’ pproċessar 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.

Or. en

Emenda 73
Preslav Borissov

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Meta jidħol fi ftehim kuntrattwali ma’
fornitur tas-servizz ta’ pagament, il-
konsumatur għandu jingħata l-possibbiltà 
li jiddeċiedi jekk għandux bżonn żewġ 
marki differenti jew aktar ta’ strumenti 
ta’ ħlas fuq il-kard tiegħu jew it-tagħmir 
tat-telekomunikazzjoni, diġitali jew tal-IT 
tiegħu. Qabel ma jiffirma l-kuntratt, il-
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fornitur tas-servizzi ta’ pagament għandu 
jipprovdi lill-konsumatur b’informazzjoni 
ċara u oġġettiva dwar il-marki ta’
pagament disponibbli u l-karatteristiċi 
tagħhom relatati mal-użu, il-
funzjonalitajiet, il-kost u s-sigurtà.

Or. en

Emenda 74
Catherine Stihler, Evelyne Gebhardt

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Meta jidħol fi ftehim kuntrattwali ma’
fornitur tas-servizzi ta’ pagament, il-
konsumatur għandu jingħata 
informazzjoni ċara u oġġettiva u għandu 
jkun jista’ jiddeċiedi jekk għandux bżonn 
żewġ marki differenti jew aktar ta’
strumenti ta’ ħlas fuq il-kard tiegħu jew 
it-tagħmir tat-telekomunikazzjoni, diġitali 
jew tal-IT tiegħu. 

Or. en

Emenda 75
Catherine Stihler, Evelyne Gebhardt

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

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. Qabel ma jiġi ffirmat il-kuntratt, il-
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fornitur tas-servizzi ta’ pagament għandu 
jipprovdi lill-konsumatur informazzjoni 
ċara u oġġettiva dwar il-marki ta’
pagament kollha disponibbli, inklużi t-
tariffi tal-interkambju tagħhom u l-
karatteristiċi tagħhom.

Or. en

Emenda 76
Catherine Stihler, Evelyne Gebhardt

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

6. L-iskemi ta’ kards ta’ ħlas, l-emittenti, l-
akkwirenti, in-negozjanti 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 77
Bernadette Vergnaud

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Evitar tat-taħlit Tariffi

Or. fr
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Emenda 78
Adam Bielan

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 u 
jiċċarġjaw lill-benefiċjarji tariffi għas-
servizzi tan-negozjant speċifikati 
individwalment għall-kategoriji differenti u 
l-marki differenti ta’ kards ta’ ħlas b’livelli 
ta’ tariffi tal-interkambju differenti
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.

Or. en

Emenda 79
Bernadette Vergnaud

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Kull tnaqqis fil-valur tat-tariffi tal-
interkambju stabbilit fl-Artikoli 3 u 4 ta’
dan ir-Regolament jew deċiż mill-
awtoritajiet kompetenti msemmijin fl-
Artikolu 13 għandu jkun akkumpanjat 
minn tnaqqis mill-inqas ekwivalenti tat-
tariffi għas-servizzi tan-negozjant 
ċċarġjati mill-fornituri tas-servizzi ta’
akkwist ta’ pagament lill-benefiċjarji 
tagħhom.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Dan ir-Regolament ma jkollu l-ebda effett jekk l-akkwirenti ma jgħaddux it-tnaqqis tat-tariffi 
tal-interkambju għat-tariffi ċċarġjati lin-negozjanti.

Emenda 80
Preslav Borissov

Proposta għal regolament
Artikolu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Artikolu 10 imħassar
Ir-regoli li għandek Tonora l-Kards 
kollha
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.
2. Ir-restrizzjoni tar-regoli li għandek 
tonora l-kards kollha msemmija fil-
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.
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-



PE526.051v01-00 40/46 AM\1013311MT.doc

MT

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-restrizzjoni fuq ir-Regola li għandek Tonora l-Kards Kollha tista’ twassal biex jonqos l-użu 
tal-kards, għaliex il-konsumaturi ma tibqgħalhomx iċ-ċertezza jekk il-kard tiġix aċċettata 
minn negozjant jew le.

Emenda 81
Matteo Salvini

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 

imħassar
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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.

Or. en

Emenda 82
Adam Bielan

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.

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.

Or. en

Emenda 83
Matteo Salvini

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 84
Cornelis de Jong

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-
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.

imħassar

Or. en

Emenda 85
Matteo Salvini

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-

imħassar
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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.

Or. en

Emenda 86
Matteo Salvini

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-
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.

4. Il-fornituri tas-servizzi tal-ħruġ 
ta’ pagament għandhom jiżguraw li l-
istrumenti tagħhom ta’ pagament li 
għalihom it-tariffi tal-interkambju 
mhumiex regolati huma viżibbli u 
elettronikament identifikabbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba li l-kards imħallsin minn qabel, ta’ debitu u ta’ kreditu (tal-konsumatur) huma 
soġġetti għal livelli regolati ta’ tariffi tal-interkambju, ma hemm l-ebda benefiċċju li n-
negozjant ikun jista’ jidentifika dawk il-kards b’mod viżwali u elettroniku. Huwa propost li 
jiġi emendat dan il-paragrafu sabiex ikunu meħtieġa li jiġu identifikati kards mhux regolati 
biex in-negozjant ikun jista’ jirrifjuta kards kummerċjali (mhux regolati) jew jiġu 
sovraimpostati dawk il-kards taħt id-Direttiva dwar is-Servizzi ta’ Ħlas 2 proposta.
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Emenda 87
Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kuntratti bejn l-akkwirenti u l-
benefiċjarji jistgħu jinkludu dispożizzjoni 
li l-informazzjoni msemmija fl-ewwel 
subparagrafu tal-paragrafu 1 għandha tiġi 
pprovduta jew magħmula disponibbli 
perjodikament, mill-inqas darba f’xahar, u 
b’mod miftiehem li jippermetti l-
benefiċjarji li jaħżnu u jirriproduċu l-
informazzjoni mingħajr tibdil.

2. Il-kuntratti bejn l-akkwirenti u l-
benefiċjarji għandhom jinkludu 
dispożizzjoni li l-informazzjoni msemmija 
fl-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1 
għandha tiġi pprovduta jew magħmula 
disponibbli perjodikament, mill-inqas 
darba f’xahar, u b’mod miftiehem li 
jippermetti l-benefiċjarji li jaħżnu u 
jirriproduċu l-informazzjoni mingħajr 
tibdil.

Meta jidħol fi ftehim kuntrattwali ma’
fornitur tas-servizzi ta’ pagament, il-
konsumatur għandu jingħata wkoll 
informazzjoni perjodika ċara u oġġettiva 
dwar il-karatteristiċi ta’ pagament u t-
tariffi ta’ pagament applikati għat-
tranżazzjonijiet ta’ pagament.

Or. en

Emenda 88
Preslav Borissov

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2 – punt 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-Awtorità Bankarja Ewropea 
għandha tkun responsabbli li toħroġ linji 
gwida għal sanzjonijiet effettivi, 
proporzjonati u dissważivi.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Għandu jkun importanti għall-Istati Membri kollha li jsegwu l-istess direzzjoni meta 
jistabbilixxu regoli dwar is-sanzjonijiet applikabbli għal ksur ta’ dan ir-Regolament sabiex 
jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi.

Emenda 89
Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
proċeduri adegwati u effettivi ta’ lment u 
rimedju barra l-qorti għar-riżoluzzjoni ta’
tilwim li jinqala’ taħt dan ir-Regolament 
bejn il-benefiċjarji u l-fornituri tas-servizzi 
ta’ pagament tagħhom. Għal dawn il-
finijiet, l-Istati Membri għandhom jaħtru 
korpi eżistenti, fejn xieraq, jew 
jistabbilixxu korpi ġodda.

1. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
proċeduri indipendenti, adegwati u 
effettivi ta’ lment u rimedju barra l-qorti 
għar-riżoluzzjoni ta’ tilwim li jinqala’ taħt 
dan ir-Regolament bejn il-benefiċjarji u l-
fornituri tas-servizzi ta’ pagament 
tagħhom. Għal dawn il-finijiet, l-Istati 
Membri għandhom jaħtru korpi eżistenti, 
fejn xieraq, jew jistabbilixxu korpi ġodda.

Or. en

Emenda 90
Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-fornituri tas-servizzi ta’ pagament 
għandhom jaderixxu ma’ korp wieħed jew 
aktar ta’ Soluzzjoni Alternattiva għat-
Tilwim.

Or. en

Emenda 91
Bernadette Vergnaud
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Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sena wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta rapport lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar l-effett fuq il-
funzjonament tas-suq intern tat-tariffi 
interni għall-iskemi ta’ ħlas ta’ tliet 
partijiet transfruntiera u, jekk neċessarju, 
tfassal proposta leġiżlattiva bl-għan li 
jitnaqqsu l-effetti negattivi tagħhom.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

It-tariffi marbutin mal-iskemi ta’ ħlas ta’ tliet partijiet jistgħu jkunu kunsiderevoli, u ħafna 
ogħla minn dawk għall-kards ta’ skemi ta’ erba’ partijiet. B’hekk jeħtieġ li jiġi studjat l-
impatt tagħhom fuq it-tranżazzjonijiet fi ħdan is-suq intern u tal-opportunità ta’ leġiżlazzjoni 
f’dan ir-rigward.


