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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0095/2013 af Jürgen Engert, tysk statsborger, om betaling af 
parkeringsafgift i Amsterdam og Rotterdam

1. Sammendrag

Andrageren klager over, at han som udlænding ikke kan betale parkeringsafgift i Amsterdam 
og Rotterdam med kontanter, kredit- eller debetkort. Han fortæller, at disse to nederlandske 
byer begge har indført et betalingssystem, som udelukkende kan anvendes med en 
mobiletelefon med abonnement hos en nederlandske telekommunikationsudbyder. Jürgen 
Engert klager over, at systemet er uforståeligt for udlændinge, som på grund af dette 
forvirrende system ikke kan parkere uden at få en bøde. Han mener, at det i det mindste bør 
være muligt at betale kontant. Andrageren mener, at EU bør sikre, at enhver EU-borger bør 
kunne parkere sin bil i en anden medlemsstat og betale for dette via et forståeligt system, der 
som minimum tillader kontant betaling. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 4. november 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. januar 2014

"Andrageren klager over, at det ikke er muligt at betale parkeringsafgifter i Amsterdam og 
Rotterdam med kontanter, kredit- eller debetkort. For at betale skal man have en nederlandsk 
mobiltelefon eller et nederlandsk betalingskort.

Det er korrekt, at man i mange offentlige parkeringsanlæg i Nederlandene af 
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sikkerhedsgrunde ikke længere modtager kontanter. Ifølge de oplysninger, Kommissionen har 
adgang til, accepteres internationale kreditkort dog ofte. 

Kommissionen har forståelse for andragerens vanskeligheder. Der findes dog ingen retlig 
forpligtelse i EU-retten om, at erhvervsdrivende eller andre kommercielle aktører skal 
acceptere kontantbetalinger.

I denne forbindelse bemærker Kommissionen, at et af formålene med den ændrede lovgivning 
om betalingstjenester, som Kommissionen fremlagde i juli 2013, er at fremme effektive, sikre 
og innovative betalingsløsninger overalt i EU. Dette betyder, at f.eks. mobile betalinger bør 
fungere i hele EU." 


