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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

31.1.2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0095/2013, внесена от Юрген Енгерт, с германско гражданство, 
относно заплащане на такси за паркиране в Амстердам и Ротердам

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията отправя оплакване, че като чужденец не е в състояние да 
заплаща такси за паркиране в Амстердам и Ротердам в брой или чрез кредитна или 
дебитна карта. Той съобщава, че и двата посочени града в Нидерландия са въвели 
система на плащане, която е достъпна само чрез мобилен телефон с абонамент към 
нидерландски доставчик на телекомуникационни услуги. Според г-н Енгерт системата 
е непонятна за чуждите граждани, които в резултат от нея не могат да паркират, без да 
им бъдат наложени глоби. Той счита, че би трябвало да е възможно да се извършва 
поне заплащане в брой. Вносителят на петицията счита, че ЕС следва да гарантира 
възможността на всеки свой гражданин да паркира автомобила си в друга държава 
членка и да плаща за това чрез понятна система, която да позволява поне заплащане в 
брой. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 4 ноември 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 19 януари 2014 г.

Вносителят на петицията отправя оплакване, че като чужденец не е в състояние да 
заплаща такси за паркиране в Амстердам и Ротердам в брой или чрез кредитна или 
дебитна карта. За да плати е необходим мобилен телефон с договор към нидерландски 
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мобилен оператор или дебитна карта, издадена в Нидерландия.

Вярно е, че много обществени съоръжения за паркиране в Нидерландия вече не 
приемат пари в брой от съображения за сигурност. Според информацията, с която 
разполага Комисията, обаче често се приемат международни кредитни карти. 

Комисията разбира трудностите, с които се е сблъскал вносителят на петицията. Не 
съществува обаче законово задължение съгласно правото на ЕС, с което да се изисква 
търговците или други търговски оператори да приемат плащания в брой.

В този контекст Комисията отбелязва, че една от целите на преработеното 
законодателство за платежните услуги, представено от нея през юли 2013 г., е да се 
насърчи навлизането на ефикасни, безопасни и новаторски платежни решения, 
функциониращи за целия ЕС.  Това би означавало, че например плащанията през 
мобилни устройства следва да функционират за целия ЕС. 


