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Zpráva A7-0169/2014 
Diogo Feio 
Platební služby na vnitřním trhu 

COM(2013)0547 – C7-0230/2013 – 2013/0264(COD) 

Návrh směrnice 
Čl. 65 – odst. 1 
 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Aniž je dotčen článek 63, členské státy 

zajistí, aby v případě neautorizované 

platební transakce poskytovatel platebních 

služeb plátce okamžitě vrátil plátci částku 

ve výši neautorizované platební transakce a 

případně uvedl platební účet, z nějž byla 

částka odepsána, zpět do stavu, v jakém by 

byl, kdyby k neautorizované platební 

transakci nedošlo. Tím se rovněž zajistí, 

aby dnem valuty částky připsané na 

platební účet plátce byl nejpozději den, kdy 

byla tato částka odepsána z účtu. 

1. Aniž je dotčen článek 63, členské státy 

zajistí, aby v případě neautorizované 

platební transakce poskytovatel platebních 

služeb plátce bez zbytečného prodlení 

vrátil plátci částku ve výši neautorizované 

platební transakce a případně uvedl 

platební účet, z nějž byla částka odepsána, 

zpět do stavu, v jakém by byl, kdyby k 

neautorizované platební transakci nedošlo. 

Tím se rovněž zajistí, aby dnem valuty 

částky připsané na platební účet plátce byl 

nejpozději den, kdy byla tato částka 

odepsána z účtu. 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pokud je do transakce zapojen 

poskytovatel platebních služeb jednající 

jako třetí strana, poskytovatel platebních 

služeb spravující účet částku 

neautorizované platební transakce vrátí a 

případně uvede platební účet, z nějž byla 

částka odepsána, zpět do stavu, v jakém by 

byl, kdyby k neautorizované platební 

transakci nedošlo. Poskytovatel platebních 

služeb spravující účet může od 

poskytovatele platebních služeb jednajícího 

jako třetí strana požadovat finanční 

náhradu. 

2. Pokud se uživatel platebních služeb 

rozhodne využít poskytovatele platebních 

služeb jednajícího jako třetí strana, tento 

poskytovatel platebních služeb jednající 

jako třetí strana vrátí částku 

neautorizované platební transakce, včetně 

náhrady za ztrátu úroku, není-li mezi 

poskytovatelem platebních služeb 

spravujícím účet a poskytovatelem 

platebních služeb jednajícím jako třetí 

strana dohodnuto jinak nebo pokud 

nemůže poskytovatel platebních služeb 

jednající jako třetí strana prokázat, že 

nenese odpovědnost. 
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