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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Wieħed mill-indikaturi tal-livell ta' żvilupp ekonomiku ta' pajjiż huwa l-livell ta' 
tranżazzjonijiet mhux fi flus fis-suq. L-istatistika turi li l-pajjiżi żviluppati jinsabu wkoll minn 
ta' quddiem fil-ħlasjiet li jsiru onlajn jew fil-ħruġ tal-kards u varjetà ta' servizzi finanzjarji 
huma aċċessibbli għaċ-ċittadini kollha. Dawn il-pajjiżi jippromwovu b'mod attiv l-użu ta' 
sistemi ta' ħlas ibbazati fuq kard għax-xiri ta' oġġetti u servizzi onlajn filwaqt li joffru aktar 
għażla lill-konsumaturi u jikkontribwixxu għal ekonomija li tiffunzjona tajjeb.
Tranżazzjonijiet mhux fi flus għandhom rwol kruċjali fil-funzjonament tal-ekonomiji għaliex 
huma rapidi, sikuri u innovattivi. Waħda mill-prattiki ewlenin li jfixklu l-kisba ta' suq 
Ewropew integrat huwa l-użu mifrux ta' skemi "b'erba 'partijiet", li jiġi tradott fis-suq bl-
eżistenza tal-hekk imsejjħa Tariffa Multilaterali tal-Interkambju (MIFs). Dawn huma tariffi 
interbankarji s-soltu miftiehma kollettivament bejn il-fornituri tas-servizzi ta’ akkwist ta’ ħlas 
u l-fornituri tas-servizzi ta’ ħruġ ta’ħlas li jappartjenu għal skema partikolari. Tali tariffi tal-
interkambju mħallsin mill-fornituri tas-servizz ta’ akkwist ta’ ħlas jifformaw parti mit-tariffi li 
huma jitolbu lin-negozjanti, li n-negozjanti min-naħa tagħhom jgħadduhom lill-konsumaturi.
Għalhekk, it-Tariffi għoljin tal-Interkambju li jħallsu n-negozjanti jwasslu għal prezzijiet 
finali ogħla għall-prodotti u s-servizzi. Jeħtieġ li jiġi nnutat li l-konsumaturi ta' spiss mhumiex 
konxji mit-tariffi li jħallsu n-negozjanti u fl-istess ħin diversi inċentivi jintużaw mill-emittenti 
biex iħeġġuhom jużaw tali strumenti ta' ħlas li jiġġeneraw tariffi aktar għoljin għall-fornituri 
ta' servizzi ta' ħlas. It-tariffi tal-interkambju jirrestrinġu wkoll id-dħul fis-suq billi l-introjti 
tagħhom għall-fornituri tas-servizzi ta’ ħruġ jiffunzjonaw bħala limitu minimu sabiex 
jikkonvinċu lill-fornituri tas-servizzi ta’ ħlas joħorġu kards ta’ ħlas jew strumenti oħra ta’ 
ħlas, bħal soluzzjonijiet ta’ ħlas onlajn jew bil-mowbajl, offruti minn fornituri ġodda. Fl-aħħar 
nett, il-varjetà wiesgħa ta’ tariffi tal-interkambju applikati fi ħdan l-iskemi nazzjonali u 
internazzjonali ta’ kards ta’ ħlas tagħti lok għall-frammentazzjoni tas-suq u ma tħallix il-
bejjiegħa bl-imnut u l-konsumaturi jgawdu l-benefiċċji tas-suq intern.

Ir-regolament propost se jtejjeb il-kundizzjonijiet għall-funzjonament u l-iżvilupp tas-suq 
intern tal-ħlas. Ostakli identifikati mill-Kummissjoni għal aktar integrazzjoni tas-suq intern 
tal-ħlas u l-approċċ xieraq biex issolvi din il-problema se jikkontribwixxi għal effetti 
ekonomiċi pożittivi għall-UE. Il-proposta tinqasam f’żewġ partijiet ewlenin. L-ewwel parti 
tintroduċi r-regoli dwar it-tariffi tal-interkambju. Fir-rigward ta’ dawn it-tariffi, il-proposta 
toħloq żona “regolata” u żona “mhux regolata”. Iż-żona regolata tikkonsisti fit-
tranżazzjonijiet kollha bil-kard li jintużaw b’mod mifrux mill-konsumaturi u li għalhekk 
huma diffiċli li jiġu rrifjutati mill-bejjiegħa bl-imnut, jiġifieri l-kards ta’ debitu u ta’ kreditu 
tal-konsumatur, u tranżazzjonijiet ta’ ħlas ibbażati fuq kard. Iż-żona mhux regolata tikkonsisti 
fit-tranżazzjonijiet kollha b’kards ta’ ħlas u tranżazzjonijiet ta’ ħlas ibbażati fuq kard imsejsa 
fuq dawk li ma jaqgħux fiż-żona regolata, inklużi l-hekk imsejħin kards kummerċjali jew 
kards maħruġin minn skemi ta’ tliet partijiet.

Fid-dawl ta' dan, huwa mixtieq li kundizzjonijiet adegwati għall-iżvilupp ta' network għall-
aċċettazzjoni tal-kards jiġu stabbiliti fi ħdan l-UE, li bla dubju huwa l-għan tar-Regolament 
propost dwar tariffi tal-interkambju għal tranżazzjonijiet ta' ħlas bil-kards. Ċertament, l-
adozzjoni ta' limiti fl-Unjoni kollha fuq tariffi tal-interkambju għal tranżazzjoni interna u 
transkonfinali tikkostitwixxi pass importanti lejn it-titjib tal-funzjonament tas-suq intern kif 
ukoll ir-realizzazzjoni tal-prinċipju tal-moviment liberu ta' oġġetti, persuni, servizzi u kapital 
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fl-UE b'enfasi speċifiku fuq il-konsumatur. Għalkemm ir-Rapporteur jirrikonoxxi l-idea li jiġu 
introdotti limiti fuq tariffi ta' interkambju fil-Kapitolu II ta' dan ir-Regolament, huwa 
jirriżerva d-dritt li jintroduċi aktar tibdil fl-Artikoli 3 u 4 tar-Regolament propost.     

Madankollu, huwa essenzjali li jiġu pprovduti mezzi adegwati biex jiżguraw l-effettività tar-
regolament propost, li se tipprevjeni l-evażjoni tal-projbizzjoni proposta. Ir-Rapporteur jinsab 
konvint li f'konformità mal-prinċipju tal-Kummissjoni tan-newtralità teknoloġika kif stipulat 
fl-Aġenda Diġitali għall-Ewropa, dan ir-Regolament għandu japplika għal tranżazzjonijiet ta’ 
ħlas bil-kard irrispettivament mill-ambjent li fih isseħħ din it-tranżazzjoni, inkluż permezz ta’ 
strumenti ta’ ħlas bl-imnut u servizzi li jistgħu jkunu offlajn, onlajn jew bil-mowbajl.

Is-suq ta' tranżazzjonijiet ta' ħlas jgħaddi minn bidliet mgħaġġla, għalhekk ir-Rapporteur 
jemmen li l-klawżola ta' rieżami tal-Artikolu 16 għandha titqassar biex il-Kummissjoni, u, 
jekk xieraq, il-leġiżlaturi ikunu jistgħu jeżaminaw f'waqtu l-applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament b'kunsiderazzjoni għall-iżviluppi ġodda fis-suq, il-livell ta' dħul ta' parteċipanti 
ġodda u ta' teknoloġiji li għadhom kif saru aċċessibbli. Ir-Rapporteur jixtieq jiġbed l-
attenzjoni f'dan ir-rigward għall-fatt li l-ħlas mobbli innovattiv, li jiżviluppaw fis-suq bir-
raġun mhumiex koperti mir-Regolament propost u l-iżvilupp ta' strumenti innovattivi bħal 
dawn għandhom jiġu eżaminati wkoll fir-rapport imsemmi fl-Artikolu 16.    

Fl-aħħar nett, ir-Rapporteur jemmen li skemi ġodda għal ħlas bil-kard li jkunu għadhom kif 
inħolqu, li jistgħu jiġu esposti għal spejjeż għoljin għall-attività tan-negozju, li mhumiex 
proporzjonali għall-pożizzjoni vulnerabbli fis-suq tagħhom meta mqabbla ma' skemi tal-kards 
maġġuri li diġà jeżistu eżistenti, għandu jkollhom il-possibbiltà li jiġu eżentati mill-
applikazzjoni tal-Artikolu 7 ta' dan ir-Regolament, għal perjodu limitat ta' żmien, wara d-
deċiżjoni ta' Stat Membru u wara l-konsultazzjoni mal-Kummissjoni. Dan se jgħin il-bini ta' 
ambjent ta' kompetizzjoni effettiv fis-suq tat-tranżazzjonijiet ta' ħlas ibbażati fuq il-kard.

EMENDI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkludi l-emendi li ġejjin fir-
rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) F’diversi Stati Membri21 qed titħejja 
leġiżlazzjoni sabiex tirregola t-tariffi tal-
interkambju, li tkopri għadd ta’ 

(7) F’diversi Stati Membri21 qed titħejja 
leġiżlazzjoni, jew diġa tlestiet, sabiex 
tirregola t-tariffi tal-interkambju, li tkopri 
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kwistjonijiet, inklużi l-limiti fuq it-tariffi 
tal-interkambju f’diversi livelli, it-tariffi 
tan-negozjant, ir-Regoli li għandek Tonora 
l-Kards Kollha jew il-miżuri dwar prattiċi 
ta’ gwida. Id-deċiżjonijiet amministrattivi 
eżistenti f’xi Stati Membri jvarjaw b’mod 
sinifikanti. Fid-dawl tal-ħsara li jagħmlu t-
tariffi tal-interkambju lill-bejjiegħa bl-
imnut u lill-konsumaturi, hija antiċipata l-
introduzzjoni ta’ iktar miżuri regolatorji fil-
livell nazzjonali bil-għan li jiġu indirizzati 
l-livelli jew id-diverġenzi ta’ dawn it-
tariffi. Tali miżuri nazzjonali aktarx li 
joħolqu ostakoli sinifikanti għall-
implimentazzjoni sħiħa tas-suq intern fil-
qasam tal-kards u tal-ħlas bl-internet u bil-
mowbajl ibbażati fuq kards, u għaldaqstant 
ifixklu l-libertà li jiġu fornuti s-servizzi.

għadd ta’ kwistjonijiet, inklużi l-limiti fuq 
it-tariffi tal-interkambju f’diversi livelli, it-
tariffi tan-negozjant, ir-Regoli li għandek 
Tonora l-Kards Kollha jew il-miżuri dwar 
prattiċi ta’ gwida Id-deċiżjonijiet 
amministrattivi eżistenti f’xi Stati Membri 
jvarjaw b’mod sinifikanti. Fid-dawl tal-
ħsara li jagħmlu t-tariffi tal-interkambju 
lill-bejjiegħa bl-imnut u lill-konsumaturi, 
hija antiċipata l-introduzzjoni ta’ iktar 
miżuri regolatorji fil-livell nazzjonali bil-
għan li jiġu indirizzati l-livelli jew id-
diverġenzi ta’ dawn it-tariffi. Tali miżuri 
nazzjonali aktarx li joħolqu ostakoli 
sinifikanti għall-implimentazzjoni sħiħa 
tas-suq intern fil-qasam tal-kards u tal-ħlas 
bl-internet u bil-mowbajl ibbażati fuq 
kards, u għaldaqstant ifixklu l-libertà li jiġu 
fornuti s-servizzi.

__________________ __________________
21 L-Italja, l-Ungerija, il-Polonja u r-Renju 
Unit.

21 L-Italja, l-Ungerija, il-Polonja u r-Renju 
Unit.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Għat-tranżazzjonijiet domestiċi, huwa 
meħtieġ perjodu ta’ tranżizzjoni li jagħti 
lill-fornituri tas-servizzi ta’ ħlas 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-
ħlas bbażati fuq kard, il-limiti fuq it-tariffi 
tal-interkambju għat-tranżazzjonijiet bil-
kard tal-konsumatur għandhom jiġu estiżi 
biex ikopru l-ħlas transfruntiera u 

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament wara l-bidliet introdotti fl-Artikolu 4.

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Importanti jiġi żgurat li d-
dispożizzjonijiet li jirrigwardaw it-tariffi 
tal-interkambju li għandhom jitħallsu jew 
jiġu riċevuti mill-fornituri tas-servizzi ta’ 
ħlas ma jiġux evaduti bi flussi alternattivi 
ta’ tariffi lill-fornituri tas-servizzi ta’ ħruġ 
ta’ ħlas. Biex dan jiġi evitat, il-“kumpens 
nett” tat-tariffi mħallsa u riċevuti mill-
fornitur tas-servizzi ta’ ħruġ ta’ ħlas 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’ ħlas jew 
inċentivi riċevuti minn fornitur tas-servizzi 
ta’ ħruġ ta’ ħlas mingħand skema tal-kard 
ta’ ħlas fir-rigward tat-tranżazzjonijiet 
irregolati, bi tnaqqis tat-tariffi mħallsa 
mill-fornitur tas-servizzi ta’ ħruġ ta’ ħlas 
lill-iskema. Il-ħlas, 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).

(23) Importanti jiġi żgurat li d-
dispożizzjonijiet li jirrigwardaw it-tariffi 
tal-interkambju li għandhom jitħallsu jew 
jiġu riċevuti mill-fornituri tas-servizzi ta’ 
ħlas ma jiġux evaduti bi flussi alternattivi 
ta’ tariffi lill-fornituri tas-servizzi ta’ ħruġ 
ta’ ħlas. Biex dan jiġi evitat, il-“kumpens 
nett” tat-tariffi mħallsa u riċevuti mill-
fornitur tas-servizzi ta’ ħlas, jiġifieri l-
emmittent jew l-akkwirent 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’ ħlas jew 
inċentivi riċevuti minn fornitur tas-servizzi 
ta’ ħlas mingħand skema tal-kard ta’ ħlas 
fir-rigward tat-tranżazzjonijiet irregolati, bi 
tnaqqis tat-tariffi mħallsa mill-fornitur tas-
servizzi ta’ ħruġ ta’ ħlas lill-iskema. Il-
ħlas, 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, jew diversi tariffi ta' 
pproċessar u liċenzjar li ma 
jikkostitwixxux introjtu dirett tal-fornitur 
tas-servizz ta' ħlas). Barra minn hekk 
qligħ li jirriżulta minn programmi 
mwettqa b'mod konġunt mill-emittenti tal-
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kards u fornituri ta' servizzi ta' ħlas u l-
profitti tal-emittent li jirriżultaw minn 
tranżazzjonijiet ta' ħlas bil-kard esegwiti 
taħt il-ftehim ma' emittent tal-kards ieħor 
għandhom jiġu inklużi wkoll filwaqt li jiġi 
determinat jekk ikunux ġew evitati d-
dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-preċiżjoni hija utli għal raġunijiet ta' ċarezza minħabba li l-emittent mhux dejjem huwa l-
akkwirent ukoll. Barra minn hekk, għandu jiġi ċċarat liema profitti netti oħra tapplika 
għalihom id-dispożizzjoni tal-Artikolu 5.

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Il-konsumaturi għandhom it-tendenza 
li ma jkunux konxji tat-tariffi mħallsin 
min-negozjanti għall-istrument ta’ ħlas li 
jużaw. Fl-istess ħin, serje ta’ prattiċi ta’ 
inċentivi applikati mill-fornituri tas-
servizzi ta’ ħruġ ta’ ħlas (bħal vawċers tal-
ivvjaġġar, bonusijiet, skontijiet, ħlasjiet 
lura lill-konsumatur, assigurazzjonijiet 
b’xejn, eċċ.) jistgħu jħajru lill-konsumaturi 
jużaw strumenti tal-ħlas li jiġġeneraw 
tariffi għoljin għall-fornituri tas-servizzi ta’ 
ħruġ ta’ ħlas. Sabiex jopponu dan, il-
miżuri li jimponu restrizzjonijiet fuq it-
tariffi tal-interkambju għandhom 
japplikaw biss għal kards ta’ ħlas li saru 
prodotti tal-massa u li n-negozjanti 
ġeneralment isibuha bi tqila 
jirrifjutawhom minħabba l-ħruġ u l-użu 
mifrux tagħhom (jiġifieri kards ta’ debitu 
u ta’ kreditu tal-konsumatur). Sabiex 
jittejjeb il-funzjonament effettiv tas-suq fil-
partijiet tas-settur li mhumiex irregolati u 
sabiex jiġi llimitat it-trasferiment tan-
negozju mill-partijiet irregolati tas-settur 

(24) Il-konsumaturi għandhom it-tendenza 
li ma jkunux konxji tat-tariffi mħallsin 
min-negozjanti għall-istrument ta’ ħlas li 
jużaw. Fl-istess ħin, serje ta’ prattiċi 
ta’ inċentiv applikati mill-fornituri tas-
servizzi ta’ ħruġ ta’ ħlas (bħal vawċers tal-
ivvjaġġar, bonusijiet, skontijiet, ħlasjiet 
lura lill-konsumatur, assigurazzjonijiet 
b’xejn, eċċ.) tħajjar lill-konsumaturi jużaw 
aktar l-istrumenti tal-ħlas li jiġġeneraw 
tariffi għoljin għall-fornituri tas-servizzi ta’ 
ħruġ ta’ ħlas. Sabiex jittejjeb il-
funzjonament effettiv tas-suq huwa 
meħtieġ li jiġu adottati serje ta’ miżuri, li 
jkunu jinkludi s-separazzjoni tal-iskema 
mill-infrastruttura u l-iggwidar tal-pagatur 
mill-benefiċjarju, u li tingħata l-possibbiltà 
li l-benefiċjarju jaċċetta b’mod selettiv l-
istrumenti ta’ ħlas.
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għal dawk mhux irregolati, huwa meħtieġ 
li jiġu adottati serje ta’ miżuri, li jkunu 
jinkludi s-separazzjoni tal-iskema mill-
infrastruttura u l-iggwidar tal-pagatur mill-
benefiċjarju, u li tingħata l-possibbiltà li l-
benefiċjarju jaċċetta b’mod selettiv l-
istrumenti ta’ ħlas.

Or. en

Emenda 5

Proposta għal direttiva
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’ ħlas 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’ ħlas 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-

(29) Ir-Regola li għandek Tonora l-Kards 
Kollha hija obbligu doppju impost mill-
fornituri tas-servizzi ta’ ħruġ ta’ ħlas 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’ ħlas 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-
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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.

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. 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.

Or. en

Emenda 6

Proposta għal direttiva
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’ ħlas tal-pagatur kif 
ukoll il-fornitur tas-servizz ta’ ħlas tal-
benefiċjarju huma stabbiliti hemmhekk.

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

Or. en
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Ġustifikazzjoni

B’konformità mal-prinċipju tan-newtralità teknoloġika stipulat fl-Aġenda Diġitali għall-
Ewropa, dan ir-Regolament għandu japplika għat-tranżazzjonijiet ta’ ħlas ibbażati fuq kard 
irrispettivament mill-ambjent li fih isseħħ din it-tranżazzjoni, inkluż permezz ta’ strumenti ta’ 
ħlas bl-imnut u servizzi li jistgħu jkunu offlajn, onlajn jew bil-mowbajl.

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tranżazzjonijiet b’kards kummerċjali, imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

M'hemm l-ebda ġustifikazzjoni ekonomika għal trattament differenti ta' kards kummerċjali.

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) "kard kummerċjali" tfisser 
kwalunkwe kards ta’ ħlas maħruġin lill-
impriżi jew lill-entitajiet tas-settur 
pubbliku li l-użu tagħhom huwa limitat 
għall-ispejjeż tan-negozju tal-impjegati 
jew tal-impjegati taċ-ċivil, jew kards 
maħruġin lill-persuni fiżiċi li jaħdmu għal 
rashom involuti f’attività kummerċjali li l-
użu tagħhom huwa limitat għall-ispejjeż 
tan-negozju ta’ dawn il-persuni fiżiċi li 
jaħdmu għal rashom jew tal-impjegati 
tagħhom;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni mhix meħtieġa peress li kards kummerċjali għandhom ikunu koperti mir-
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Regolament

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 12a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12 a) "kard tal-ħlas" tfisser kwalunkwe 
kard tal-ħlas li tista' tintuża mid-detentur 
tal-kard biex ikollu aċċess għall-fondi tad-
detentur tal-kard, sabiex jagħmel ħlas 
għal xiri permezz ta' akkwirent u li hija 
aċċettata minn min jitħallas sabiex ikunu 
jistgħu jiġu pproċessati tranżazzjonijiet ta' 
ħlas jew jiġi ssodisfat kwalunkwe obbligu 
ta' ħlas ieħor;

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-terminu "kard tal-ħlas" huwa użat fil-proposta f'diversi okkażjonijiet, għal raġunijiet ta' 
ċarezza jidher li tali definizzjoni għandha tiġi prevista.

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

B’konformità mal-prinċipju tan-newtralità teknoloġika stipulat fl-Aġenda Diġitali għall-
Ewropa, dan ir-Regolament għandu japplika għat-tranżazzjonijiet ta’ ħlas ibbażati fuq kard 
irrispettivament mill-ambjent li fih isseħħ din it-tranżazzjoni, inkluż permezz ta’ strumenti ta’ 
ħlas bl-imnut u servizzi li jistgħu jkunu offlajn, onlajn jew bil-mowbajl.
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Emenda 11

Proposta għal direttiva
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’ ħlas 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’ ħlas ma għandhomx joffru jew 
jitolbu għal tranżazzjonijiet transfruntiera 
ta' ħlas ibbażati fuq 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.

Or. en

Emenda 12

Proposta għal direttiva
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’ ħlas 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’ ħlas ma għandhomx joffru jew 
jitolbu għal tranżazzjonijiet transfruntiera 
ta' ħlas ibbażati fuq 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.

Or. en

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – titolu
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

B’konformità mal-prinċipju tan-newtralità teknoloġika stipulat fl-Aġenda Diġitali għall-
Ewropa, dan ir-Regolament għandu japplika għat-tranżazzjonijiet ta’ ħlas ibbażati fuq kard 
irrispettivament mill-ambjent li fih isseħħ din it-tranżazzjoni, inkluż permezz ta’ strumenti ta’ 
ħlas bl-imnut u servizzi li jistgħu jkunu offlajn, onlajn jew bil-mowbajl.

Emenda 14

Proposta għal direttiva
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’ ħlas 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’ ħlas 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 tranżazzjoniji ta' ħlas
ibbażata fuq kard ta’ debitu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sena għandha tkun biżżejjed biex wieħed jaddatta għar-rekwiżit il-ġdid, b'mod partikolari 
b'kunsiderazzjoni għall-fatt li f'xi Stati Membri leġiżlazzjoni simili qiegħda fi proċess li 
tiddaħħal.

Emenda 15

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B’effett minn sentejn wara d-dħul fis-
seħħ ta’ dan ir-Regolament, il-fornituri tas-
servizzi ta’ ħlas 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’ ħlas 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 tranżazzjoniji ta' ħlas
ibbażata fuq kard ta’ debitu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sena għandha tkun biżżejjed biex wieħed jaddatta għar-rekwiżit il-ġdid, b'mod partikolari 
b'kunsiderazzjoni għall-fatt li f'xi Stati Membri leġiżlazzjoni simili qiegħda fi proċess li 
tiddaħħal.

Emenda 16

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1

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’ 
ħlas jew attivitajiet relatati għandu jiġi 
ttrattat bħala parti mit-tariffa tal-
interkambju.

Għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-limiti 
msemmija fl-Arikolu 3 u fl-Artikolu 4, 
kwalunkwe kumpens nett riċevut minn 
fornitur ta' servizz għall-ħlas (emittent 
jew akkwirent) mingħand skema ta’ kard 
ta’ ħlas fir-rigward ta’ tranżazzjonijiet ta’ 
ħlas jew attivitajiet relatati għandu jiġi 
ttrattat bħala parti mit-tariffa tal-
interkambju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-preċiżjoni hija utli għal raġunijiet ta' ċarezza minħabba li l-emittent mhux dejjem huwa l-
akkwirent ukoll.
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Emenda 17

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4 a. L-Istati Membri jistgħu jipprevedu, 
permezz ta' deroga u wara li jkunu 
kkonsultaw il-Kummissjoni li dan l-
artikolu ma japplikax għal skemi għall-
ħlas bil-kard li għadhom kif ġew stabbilti 
għal perjodu ta' żmien limitat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li wieħed jiftakar dwar l-iskemi għall-ħlas bil-kard li għadhom kif ġew 
stabbilti u li se jiġu esposti għal spejjeż għoljin fir-rigward tal-attività kummerċjali tagħhom, 
li huma sproporzjonat għall-pożizzjoni fis-suq vulnerabbli tagħhom fil-konfront ta' skemi 
maġġuri li diġà jeżistu. Tali dispożizzjoni, għal perjodu limitat ta' żmien tista' tgħin biex 
jinbena ambjent ta' kompetizzjoni effettiv fis-suq tat-tranżazzjonijiet ta' ħlas bil-kard.

Emenda 18

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1

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, 
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-suq.

Sentejn 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, 
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-suq.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li l-Kummissjoni teżamina l-ewwel impatti tar-Regolament fuq is-suq tal-ħlas aktar 
kmieni minn wara erba' snin peress li dan is-suq jgħaddi minn żviluppi mgħaġġla.


