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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0095/2013, którą złożył Jürgen Engert (Niemcy), w sprawie 
uiszczania opłat za parkowanie w Amsterdamie i Rotterdamie

1. Streszczenie petycji

Składający petycję ubolewa, że jako obcokrajowiec nie jest w stanie uiszczać opłat za 
parkowanie w Amsterdamie i Rotterdamie gotówką ani kartą kredytową czy debetową. 
Zgłasza, że te dwa miasta holenderskie wprowadziły system opłat dostępny wyłącznie za 
pośrednictwem telefonu komórkowego z abonamentem wykupionym u holenderskiego 
dostawcy usługi telefonii komórkowej. J. Engert skarży się, że system ten jest niezrozumiały 
dla obcokrajowców, którzy z powodu skomplikowanego systemu nie mogą zaparkować bez 
otrzymania mandatu. Uważa, że powinna istnieć możliwość dokonania płatności przynajmniej 
gotówką. Składający petycję jest zdania, że UE powinna dopilnować, aby każdy obywatel UE 
mógł parkować swój pojazd w innym państwie członkowskim i miał możliwość uiszczenia 
opłaty za parkowanie za pomocą zrozumiałego systemu, przewidującego przynajmniej 
możliwość płatności gotówką. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 4 listopada 2013 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 19 stycznia 2014 r.

Składający petycję skarży się na brak możliwości uiszczania opłat za parkowanie 
w Amsterdamie i Rotterdamie gotówką, kartą kredytową czy debetową. Do uiszczenia zapłaty 
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potrzebny jest holenderski telefon komórkowy lub holenderska karta debetowa.

Faktem jest, że ze względów bezpieczeństwa wiele publicznych parkingów w Holandii nie 
przyjmuje gotówki. Z informacji dostępnych Komisji wynika jednak, że często akceptowane 
są międzynarodowe karty kredytowe.

Komisja rozumie trudności, z jakimi spotyka się składający petycję. Na mocy prawa UE nie 
istnieje jednak prawny obowiązek obligujący kupców lub inne podmioty handlowe do 
przyjmowania płatności gotówką.

W tym kontekście Komisja zauważa, że jednym z celów zmienionych przepisów w sprawie 
usług płatniczych, przedstawionych przez Komisję w lipcu 2013 r., jest zachęcanie do 
tworzenia skutecznych, bezpiecznych i innowacyjnych rozwiązań płatniczych 
funkcjonujących w całej UE. Oznaczałoby to, że w całej UE powinny funkcjonować np. 
płatności przez telefon komórkowy.


