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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri jiŜguraw li, mingħajr 

preāudizzju għall-Artikolu 63, fil-kaŜ ta' 

tranŜazzjoni ta' ħlas mhux awtorizzata, il-

fornitur ta' servizzi ta' ħlas ta' min iħallas 

jagħti lura immedjatament lil min iħallas l-

ammont tat-tranŜazzjoni ta' ħlas mhux 

awtorizzata u, meta applikabbli, jerāa' jāib 

il-kont tal-ħlas iddebitat għall-istat li fih 

kien ikun li kieku ma seħħetx it-

tranŜazzjoni ta' ħlas mhux awtorizzata. Dan 

jiŜgura wkoll li d-data tal-valur tal-kreditu 

għall-kont tal-ħlas ta' min iħallas ma 

għandhiex tkun aktar tard mid-data li fiha 

l-ammont kien āie debitat. 

1. L-Istati Membri jiŜguraw li, mingħajr 

preāudizzju għall-Artikolu 63, fil-kaŜ ta' 

tranŜazzjoni ta' ħlas mhux awtorizzata, il-

fornitur ta' servizzi ta' ħlas ta' min iħallas 

jagħti lura mingħajr dewmien bla bŜonn lil 

min iħallas l-ammont tat-tranŜazzjoni ta' 

ħlas mhux awtorizzata u, meta applikabbli, 

jerāa' jāib il-kont tal-ħlas iddebitat għall-

istat li fih kien ikun li kieku ma seħħetx it-

tranŜazzjoni ta' ħlas mhux awtorizzata. Dan 

jiŜgura wkoll li d-data tal-valur tal-kreditu 

għall-kont tal-ħlas ta' min iħallas ma 

għandhiex tkun aktar tard mid-data li fiha 

l-ammont kien āie debitat. 

Or. en 
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2. Meta jkun involut il-fornitur ta' servizzi 

ta' ħlas ta' parti terza, il-fornitur ta' servizzi 

ta' ħlas iħallas lura l-ammont tat-

tranŜazzjoni ta' ħlas mhux awtorizzata u 

meta applikabbli, ireāāa' lura l-kont tal-

ħlas iddebitat għall-istat li fih kien ikun li 

kieku t-tranŜazzjoni ta' ħlas mhux 

awtorizzata ma seħħitx. Jista' jkun 

applikabbli kumpens finanzjarju lill-

fornitur ta' servizzi ta' ħlas għall-

manteniment tal-kontijiet mill-fornitur ta' 

servizzi ta' ħlas ta' parti terza. 

2. Meta l-fornitur ta' servizzi ta' ħlas 

jagħŜel li jagħmel uŜu minn fornitur ta' 

servizzi ta' ħlas ta' parti terza, il-fornitur ta' 

servizzi ta' ħlas ta' parti terza jħallas lura 

l-ammont tat-tranŜazzjoni ta' ħlas mhux 

awtorizzata, inkluŜ kumpens għat-telf ta' 

mgħax, sakemm ma jkunx miftiehem mod 

ieħor bejn il-fornitur ta' servizzi ta' ħlas 

għall-manteniment tal-kontijiet u l-

fornitur ta' servizzi ta' ħlas ta' parti terza 

jew sakemm il-fornitur ta' servizzi ta' ħlas 

ta' parti terza ma jkunx jista' juri li 

mhuwiex responsabbli. 

Or. en 

 

 


