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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0095/2013 του Jürgen Engert, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με
την πληρωμή τελών στάθμευσης στο Άμστερνταμ και το Ρότερνταμ

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται διότι, ως αλλοδαπός, δεν μπορεί να πληρώσει τα τέλη 
στάθμευσης στο Άμστερνταμ και στο Ρότερνταμ, ούτε με μετρητά, ούτε με πιστωτική, ούτε 
με χρεωστική κάρτα. Αναφέρει ότι αυτές οι δύο πόλεις της Ολλανδίας εφαρμόζουν ένα 
σύστημα πληρωμής που είναι προσβάσιμο μόνο μέσω κινητού τηλεφώνου ο κάτοχος του 
οποίου πρέπει να είναι συνδρομητής σε ολλανδικό πάροχο τηλεπικοινωνιών. Ο κ. Engert 
ισχυρίζεται ότι το σύστημα είναι τόσο περίπλοκο που καταντά ακατανόητο για τους 
αλλοδαπούς, οι οποίοι αδυνατούν να αποφύγουν το πρόστιμο οποτεδήποτε επιχειρούν να 
σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους.. Θεωρεί ότι θα πρέπει, τουλάχιστον, να παρέχεται η 
δυνατότητα πληρωμής με μετρητά. Ο αναφέρων πιστεύει επίσης ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
εξασφαλίσει σε κάθε ευρωπαίο πολίτη τη δυνατότητα να σταθμεύει το όχημά του σε άλλο 
κράτος μέλος και να πληρώνει μέσω ενός κατανοητού συστήματος το οποίο θα δέχεται, 
τουλάχιστον, πληρωμή με μετρητά. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 4 Νοεμβρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202 παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Ιανουαρίου 2014

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται διότι είναι αδύνατη η καταβολή των τελών στάθμευσης 
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αυτοκινήτου στο Άμστερνταμ και στο Ρότερνταμ με μετρητά, με πιστωτική ή με χρεωστική 
κάρτα. Για να πληρώσει κανείς χρειάζεται είτε ολλανδικό κινητό τηλέφωνο είτε ολλανδική 
χρεωστική κάρτα.

Αληθεύει ότι πολλοί δημόσιοι χώροι στάθμευσης οχημάτων στις Κάτω Χώρες δεν δέχονται 
πλέον μετρητά για λόγους ασφαλείας. Εντούτοις και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει 
στη διάθεσή της η Επιτροπή, διεθνείς πιστωτικές κάρτες γίνονται συχνά δεκτές. 

Η Επιτροπή αντιλαμβάνεται τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο αναφέρων. Εντούτοις, δεν 
προβλέπεται βάσει του δικαίου της ΕΕ καμία νόμιμη υποχρέωση εμπόρων ή λοιπών 
εμπορικών φορέων να δέχονται πληρωμές σε μετρητά.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή παρατηρεί ότι ένας από τους στόχους της αναθεωρημένης 
νομοθεσίας για τις υπηρεσίες πληρωμών, την οποία παρουσίασε η Επιτροπή τον Ιούλιο του 
2013 είναι να διευκολύνει την δημιουργία ενός αποτελεσματικού, ασφαλούς και 
πρωτοποριακού συστήματος πληρωμών που θα παρέχει λύσεις σε ολόκληρη την επικράτεια 
της ΕΕ.  Τούτο θα μπορούσε λόγου χάρη να σημαίνει ότι οι πληρωμές μέσω κινητού θα είναι 
εφικτές σε ολόκληρη την ΕΕ. 


