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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε, µε την 

επιφύλαξη του άρθρου 63, σε περίπτωση 

µη εγκεκριµένης πράξης πληρωµής, ο 

πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του 

πληρωτή να επιστρέφει αµέσως στον 
πληρωτή το ποσό της µη εγκεκριµένης 

πράξης και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, 

να επαναφέρει τον λογαριασµό χρέωσης 

των πληρωµών στην κατάσταση που θα 

βρισκόταν εάν δεν είχε πραγµατοποιηθεί η 

µη εγκεκριµένη πράξη πληρωµής. Η εν 

λόγω ενέργεια πρέπει επίσης να 

διασφαλίζει ότι η ηµεροµηνία αξίας για 

την πίστωση του λογαριασµού πληρωµών 

του πληρωτή δεν είναι µεταγενέστερη της 

ηµεροµηνίας κατά την οποία χρεώθηκε το 

ποσό. 

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε, µε την 

επιφύλαξη του άρθρου 63, σε περίπτωση 

µη εγκεκριµένης πράξης πληρωµής, ο 

πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του 

πληρωτή να επιστρέφει αµέσως χωρίς 
περιττή καθυστέρηση στον πληρωτή το 

ποσό της µη εγκεκριµένης πράξης και, 

εφόσον συντρέχει περίπτωση, να 

επαναφέρει τον λογαριασµό χρέωσης των 

πληρωµών στην κατάσταση που θα 

βρισκόταν εάν δεν είχε πραγµατοποιηθεί η 

µη εγκεκριµένη πράξη πληρωµής. Η εν 

λόγω ενέργεια πρέπει επίσης να 

διασφαλίζει ότι η ηµεροµηνία αξίας για 

την πίστωση του λογαριασµού πληρωµών 

του πληρωτή δεν είναι µεταγενέστερη της 

ηµεροµηνίας κατά την οποία χρεώθηκε το 

ποσό. 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Όταν εµπλέκεται ένας τρίτος πάροχος 
υπηρεσιών πληρωµών, ο πάροχος 
υπηρεσιών πληρωµών εξυπηρέτησης 
λογαριασµού θα επιστρέφει το ποσό της 
µη εγκεκριµένης πράξης πληρωµής και, 
εφόσον συντρέχει περίπτωση, θα 
επαναφέρει τον λογαριασµό χρέωσης των 
πληρωµών στην κατάσταση που θα 
βρισκόταν εάν δεν είχε πραγµατοποιηθεί 
η µη εγκεκριµένη πράξη πληρωµής. 
Ενδέχεται να δοθεί οικονοµική 
αποζηµίωση στον πάροχο υπηρεσιών 
πληρωµών εξυπηρέτησης λογαριασµού 
από τον τρίτο πάροχο υπηρεσιών 
πληρωµών. 

2. Όταν ο χρήστης υπηρεσιών πληρωµών 
επιλέγει να χρησιµοποιήσει τρίτο πάροχο 
υπηρεσιών πληρωµών, ο τρίτος πάροχος 
υπηρεσιών πληρωµών θα επιστρέφει το 

ποσό της µη εγκεκριµένης πράξης 

πληρωµής, συµπεριλαµβανοµένης και της 
αποζηµίωσης για απώλεια τόκων, εκτός 
και αν  υπάρχει διαφορετική συµφωνία 
µεταξύ του χρήστη υπηρεσιών πληρωµών 
και του τρίτου παρόχου υπηρεσιών 
πληρωµών ή εκτός αν ο τρίτος πάροχος 
υπηρεσιών πληρωµών µπορεί να 
αποδείξει ότι δεν φέρει ευθύνη. 
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