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Tárgy: Jürgen Engert német állampolgár által benyújtott 0095/2013. számú petíció 
az Amszterdamban és Rotterdamban fizetendő parkolási díjakról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy külföldiként sem Amszterdamban, sem Rotterdamban 
nem tud parkolási díjat fizetni készpénzben, hitelkártyával vagy betéti kártyával. Arról számol 
be, hogy ebben a két holland városban olyan fizetési rendszert vezettek be, amelyet csakis a 
holland távközlési szolgáltatók egyikénél előfizetéssel rendelkező mobiltelefonnal lehet 
használni. Jürgen Engert kifogásolja, hogy a rendszer érthetetlen a külföldiek számára, akiket 
a zavaros rendszer miatt minden parkolásnál megbírságolnak. Úgy véli, legalább a készpénzes 
fizetési módot lehetővé kellene tenni. A petíció benyújtója úgy gondolja, hogy az EU-nak 
biztosítania kellene, hogy minden uniós polgár leparkolhassa az autóját bármely más 
tagállamban, és egy világosan érthető rendszeren keresztül lehessen ezért fizetni, amely 
legalább a készpénzzel való fizetést lehetővé teszi.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. november 4. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2014. január 19.

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy sem Amszterdamban, sem Rotterdamban nem lehet 
parkolási díjat fizetni készpénzben, hitelkártyával vagy betéti kártyával. A fizetéshez holland 
mobiltelefon vagy holland betéti kártya szükséges.
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Igaz, hogy Hollandiában biztonsági okokból számos parkoló nem fogad már el készpénzt. A 
Bizottság rendelkezésére álló információk alapján azonban a nemzetközi hitelkártyákat 
általában elfogadják. 

A Bizottság megérti a petíció benyújtójának nehézségeit. Ugyanakkor uniós jogszabályok 
szerint nincs olyan jogi kötelezettség, amely a kereskedelmi vagy más gazdasági szereplők 
számára előírná a készpénzes fizetés elfogadását.

Ebben az összefüggésben a Bizottság megjegyzi, hogy a Bizottság által 2013 júliusában 
benyújtott felülvizsgált pénzforgalmi szolgáltatási jogszabály egyik célja, hogy ösztönözzék a 
hatékony, biztonságos és innovatív pénzforgalmi megoldások megjelenését, melyek az egész 
EU területén működnek. Ez azt is jelentené, hogy például a mobiltelefonos fizetés az egész 
EU-ban működne.


