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Tema: Peticija Nr. 0095/2013 dėl rinkliavų už automobilių stovėjimą mokėjimo 
Amsterdame ir Roterdame, kurią pateikė Vokietijos pilietis Jürgen Engert

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad jis, užsienietis, Amsterdame ir Roterdame negali sumokėti 
rinkliavų už automobilių stovėjimą grynaisiais ir kredito arba debeto kortele. Jis praneša, kad 
šie du Nyderlandų miestai nustatė mokėjimo sistemą, pagal kurią sumokėti mokestį galima tik 
naudojantis mobiliuoju telefonu, kuriuo ryšio paslaugas teikia Nyderlandų telekomunikacijų 
paslaugų teikėjas. J. Engert skundžiasi, kad ši sistema yra nesuprantama užsieniečiams, kurie 
dėl to negali statyti automobilių negaudami baudų. Jis mano, kad turėtų būti įmanoma bent 
susimokėti grynaisiais. Peticijos pateikėjo nuomone, ES turėtų užtikrinti, kad kiekvienas ES 
pilietis galėtų statyti savo automobilį kitoje valstybėje narėje ir sumokėti už tai naudodamasis 
suprantama sistema, pagal kurią būtų įmanoma bent susimokėti grynaisiais. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. lapkričio 4 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį.

3. Komisijos atsakymas, gautas 2014 m. sausio 19 d.

Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad Amsterdame ir Roterdame neįmanoma sumokėti rinkliavų 
už automobilių stovėjimą grynaisiais, kredito arba debeto kortele. Norint sumokėti reikia 
turėti Nyderlandų mobilaus ryšio telefoną arba Nyderlandų debeto kortelę.

Tiesa, kad dėl saugumo priežasčių daugelyje viešų automobilių stovėjimo aikštelių 



PE528.179v01-00 2/2 CM\1018339LT.doc

LT

Nyderlanduose nebegalima susimokėti grynaisiais. Tačiau, remiantis Komisijos turima 
informacija, dažnai galima susimokėti tarptautinėmis kreditinėmis kortelėmis. 

Komisija supranta, su kokiais sunkumais susiduria peticijos pateikėjas. Tačiau ES teisės 
aktuose nenumatyta jokių teisinių prievolių prekiautojams ir kitiems prekybinės veiklos 
vykdytojams priimti mokėjimus grynaisiais.

Šiuo atžvilgiu Komisija pažymi, kad 2013 m. liepos mėn. Komisijai pateiktais peržiūrėtais 
mokėjimo paslaugų teisės aktais siekiama, bet kita ko, kad būtų surasti veiksmingi, saugūs ir 
naujoviški mokėjimų sprendimai, kurie veiktų visoje ES. Tai reikštų, pavyzdžiui, kad 
mokėjimus mobiliuoju ryšiu būtų galima atlikti visoje ES. 


