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Betalingsdiensten in de interne markt 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 65 – lid 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat, 

onverminderd artikel 63, de 

betalingsdienstaanbieder van de betaler, in 

geval van een niet-toegestane 

betalingstransactie, de betaler onmiddellijk 

het bedrag van de niet-toegestane 

betalingstransactie terugbetaalt en, in 

voorkomend geval, de betaalrekening die 

met dat bedrag was gedebiteerd, herstelt in 

de toestand zoals die geweest zou zijn 

mocht de niet-toegestane 

betalingstransactie niet hebben 

plaatsgevonden. In dit verband wordt er 

ook voor gezorgd dat de valutadatum van 

de creditering van de betaalrekening van de 

betaler uiterlijk de datum is waarop het 

bedrag was gedebiteerd. 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat, 

onverminderd artikel 63, de 

betalingsdienstaanbieder van de betaler, in 

geval van een niet-toegestane 

betalingstransactie, de betaler onverwijld 

het bedrag van de niet-toegestane 

betalingstransactie terugbetaalt en, in 

voorkomend geval, de betaalrekening die 

met dat bedrag was gedebiteerd, herstelt in 

de toestand zoals die geweest zou zijn 

mocht de niet-toegestane 

betalingstransactie niet hebben 

plaatsgevonden. In dit verband wordt er 

ook voor gezorgd dat de valutadatum van 

de creditering van de betaalrekening van de 

betaler uiterlijk de datum is waarop het 

bedrag was gedebiteerd. 

Or. en 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Bij betrokkenheid van een derde 

betalingsdienstaanbieder betaalt de 

rekeninghoudende 

betalingsdienstaanbieder het bedrag van 

de niet-toegestane betalingstransactie terug 

en herstelt deze, in voorkomend geval, de 

betaalrekening die met dat bedrag was 

gedebiteerd, in de toestand zoals die 

geweest zou zijn mocht de niet-toegestane 

betalingstransactie niet hebben 

plaatsgevonden. In een dergelijke situatie 

kan een financiële compensatie van de 

derde betalingsdienstaanbieder aan de 

rekeninghoudende 

betalingsdienstaanbieder van toepassing 

zijn. 

2. Wanneer de betalingsdienstgebruiker 

heeft besloten gebruik te maken van een 

derde betalingsdienstaanbieder, betaalt 

deze aanbieder het bedrag van de niet-

toegestane betalingstransactie terug, met 

inbegrip van een schadeloosstelling voor 

het geleden renteverlies tenzij tussen de 

rekeninghoudende 

betalingsdienstaanbieder en de derde 

betalingsdienstaanbieder anders is 

overeengekomen of tenzij de derde 

betalingsdienstaanbieder kan bewijzen dat 

hij niet verantwoordelijk is. 

Or. en 

 

 


