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Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros devem assegurar 

que, sem prejuízo do artigo 63.º, em 

relação a uma operação de pagamento não 

autorizada, o prestador de serviços de 

pagamento do ordenante o reembolse 

imediatamente do montante da operação 

de pagamento não autorizada e, se for caso 

disso, reponha a conta de pagamento 

debitada na situação em que estaria se a 

operação de pagamento não autorizada não 

tivesse sido executada. Tal deverá 

igualmente assegurar que a data-valor do 

crédito na conta de pagamento do 

ordenante não seja posterior à data em que 

o montante foi debitado. 

1. Os Estados-Membros devem assegurar 

que, sem prejuízo do artigo 63.º, em 

relação a uma operação de pagamento não 

autorizada, o prestador de serviços de 

pagamento do ordenante o reembolse sem 

demora indevida do montante da operação 

de pagamento não autorizada e, se for caso 

disso, reponha a conta de pagamento 

debitada na situação em que estaria se a 

operação de pagamento não autorizada não 

tivesse sido executada. Tal deverá 

igualmente assegurar que a data-valor do 

crédito na conta de pagamento do 

ordenante não seja posterior à data em que 

o montante foi debitado. 

Or. en 



 

AM\1024900PT.doc  PE529.688 

PT Unida na diversidade PT 

 

26.3.2014 A7-0169/203 

Alteração  203 

Sampo Terho 

em nome do Grupo EFD 

 

Relatório A7-0169/2014 

Diogo Feio 

Serviços de pagamento no mercado interno 

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

Proposta de diretiva 

Artigo 65 – n.° 2 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Sempre que intervenha um terceiro 

prestador de serviços de pagamento, o 

prestador de serviços de pagamento que 

gere a conta deve reembolsar o montante 

da operação de pagamento não autorizada 

e, se for caso disso, repor a conta de 

pagamento debitada na situação em que 

estaria se a operação de pagamento não 

autorizada não tivesse sido executada. 

Uma indemnização financeira do 

prestador de serviços de pagamento que 

gere a conta pelo terceiro prestador de 

serviços de pagamento pode ser aplicável. 

2. Sempre que o utilizador dos serviços de 

pagamento opte por recorrer a um terceiro 

prestador de serviços de pagamento, esse 

terceiro prestador de serviços de 

pagamento deve reembolsar o montante da 

operação de pagamento não autorizada, 

incluindo uma compensação pela perda 

de juros, salvo acordo em contrário entre 

o prestador de serviços de pagamento que 

gere a conta e o terceiro prestador de 

serviços de pagamento ou a menos que o 

terceiro prestador de serviços de 

pagamento consiga provar que não é 

responsável. 

Or. en 

 

 

 


