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Suġġett: Petizzjoni 0095/2013, imressqa minn Jürgen Engert, ta' ċittadinanza 
Ġermaniża, dwar il-ħlas ta' tariffi għall-parkeġġ f'Amsterdam u Rotterdam

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jilmenta li, bħala barrani, ma jkunx jista' jħallas it-tariffi tal-parkeġġ 
f'Amsterdam u Rotterdam fi flus kontanti jew bil-karta tal-kreditu jew debitu. Huwa 
jirrapporta li dawn iż-żewġt ibliet Olandiżi introduċew it-tnejn li huma sistema ta' ħlas li hi 
aċċessibbli biss permezz tal-użu tal-mowbajl b'abbonament ma' fornitur Olandiż tat-
telekomunikazzjoni. Is-Sur Engert jilmenta li s-sistema hija inkomprensibbli għall-barranin, 
li, bħala riżultat tas-sistema li mhijiex ċara, ma jkunux jistgħu jipparkjaw mingħajr ma 
jirċievu multa. Huwa jemmen li, tal-inqas, għandu jkun possibbli li wieħed iħallas permezz ta' 
flus kontanti. Il-petizzjonant jemmen li l-UE għandha tiżgura li kull ċittadin tal-UE jkun 
kapaċi jipparkja l-karozza tiegħu fi Stat Membru ieħor u jkun kapaċi jħallas għal dan permezz 
ta' sistema komprensibbli li tal-inqas tippermetti ħlas fi flus kontanti.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-4 ta' Novembru 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta' Jannar 2014

Il-petizzjonant jilmenta li mhuwiex possibbli li wieħed iħallas it-tariffi tal-parkeġġ 
f'Amsterdam u Rotterdam fi flus kontanti jew bil-karta tal-kreditu jew debitu. Sabiex wieħed 
iħallas, jeħtieġ li jkollu mowbajl Olandiż jew karta tad-debitu Olandiża.

Huwa minnu li ħafna parkeġġi pubbliċi fil-Pajjiżi l-Baxxi ma għadhomx jaċċettaw flus 
kontanti għal raġunijiet ta' sigurtà. Madankollu, skont l-informazzjoni disponibbli għall-
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Kummissjoni, il-karti tal-kreditu internazzjonali spiss huma aċċettati. 

Il-Kummissjoni tifhem id-diffikultajiet li jiffaċċja l-petizzjonant. Madankollu, ma hemm l-
ebda obbligu ġuridiku fil-kamp ta' applikazzjoni tad-dritt tal-UE li jirrikjedi li n-negozjanti 
jew operaturi kummerċjali oħra jaċċettaw ħlasijiet fi flus kontanti.

F'dan il-kuntest, il-Kummissjoni tinnota li wieħed mill-iskopijiet tal-leġiżlazzjoni riveduta 
dwar is-servizzi ta' ħlas, ippreżentata mill-Kummissjoni f'Lulju 2013, huwa li tħeġġeġ il-
ħolqien ta' soluzzjonijiet ta' ħlas effiċjenti, sikuri u innovattivi, li jaħdmu fl-UE kollha. Dan 
ikun ifisser pereżempju li l-ħlasijiet bil-mowbajl għandhom ikunu jaħdmu fl-UE kollha. 


