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Lūgumrakstu komiteja

31.1.2014

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0095/2013, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Jürgen 
Engert, par autostāvvietas maksu Amsterdamā un Roterdamā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka viņš Amsterdamā un Roterdamā nevar samaksāt 
autostāvvietas maksu ne skaidrā naudā, ne ar kredītkarti vai debetkarti, jo ir ārvalstnieks. Viņš 
norāda, ka abās minētajās Nīderlandes pilsētās ir ieviesta maksājumu sistēma, kurā var 
norēķināties, tikai izmantojot mobilo tālruni, kas ir reģistrēts Nīderlandes telekomunikāciju 
pakalpojumu uzņēmumā. J. Engert sūdzas, ka sistēma ārvalstniekiem ir grūti saprotama, kā 
rezultātā sarežģītās sistēmas dēļ viņi nevar novietot automašīnu, nesaņemot naudas sodu. Viņš 
uzskata, ka būtu jānodrošina iespēja norēķināties vismaz skaidrā naudā. Lūgumraksta 
iesniedzējs arī uzskata, ka ES būtu jānodrošina, ka ikviens ES iedzīvotājs var novietot savu 
automašīnu citā dalībvalstī un var samaksāt par to, izmantojot saprotamu sistēmu, kurā būtu 
nodrošināta iespēja norēķināties vismaz skaidrā naudā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2014. gada 4. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2014. gada 19. janvārī

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka viņš Amsterdamā un Roterdamā nevar samaksāt 
autostāvvietas maksu ne skaidrā naudā, ne ar kredītkarti vai debetkarti. Lai samaksātu, 
jāizmanto mobilais tālrunis, kas ir reģistrēts Nīderlandes telekomunikāciju pakalpojumu 
uzņēmumā, vai kādas Nīderlandes bankas izdota debetkarte.

Ir taisnība, ka daudzas publiskās stāvvietās Nīderlandē drošības apsvērumu dēļ vairs 
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nepieņem skaidru naudu. Tomēr Komisijai pieejamā informācija liecina, ka plaši pieņem 
starptautiskās kredītkartes. 

Komisija izprot lūgumraksta iesniedzēja minētās grūtības. Tomēr ES tiesību aktos 
komersantiem vai citiem uzņēmējiem nav noteikts juridisks pienākums pieņemt arī skaidras 
naudas maksājumus.

Šajā sakarībā Komisija norāda, ka viens no mērķiem, ko tā vēlas sasniegt ar 2013. gada jūlijā 
iesniegtajiem tiesību aktiem maksājumu pakalpojumu jomā, ir veicināt efektīvu, drošu un 
inovatīvu maksājumu risinājumu rašanos, kuri darbotos visas Savienības mērogā. Tas 
nozīmētu, ka, piemēram, mobilos maksājumus varētu izmantot visā Eiropas Savienībā. 


