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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0095/2013, adresată de Jürgen Engert, de cetățenie germană, privind 
plata taxelor de parcare în Amsterdam și Rotterdam

1. Rezumatul petiției

Petiționarul reclamă că, în calitate de străin, nu poate plăti taxe de parcare în Amsterdam și 
Rotterdam în numerar sau prin carte de credit sau card de debit. El raportează că aceste două 
orașe neerlandeze au introdus un sistem de plată care este accesibil numai prin folosirea unui 
telefon mobil cu abonament la un furnizor neerlandez de telecomunicații. Dl Engert reclamă 
că sistemul este de neînțeles pentru străini, care, ca rezultat al sistemului complicat, nu pot 
parca fără a primi o amendă. El consideră că, cel puțin, ar trebui să fie posibilă plata în 
numerar. Petiționarul consideră că UE ar trebui să garanteze că fiecare cetățean al UE își 
poate parca mașina în alt stat membru și că poate plăti pentru aceasta printr-un sistem 
inteligibil care acceptă, cel puțin, plata în numerar. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 4 noiembrie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 ianuarie 2014

Petiționarul reclamă că nu se pot plăti taxe de parcare în Amsterdam și Rotterdam în numerar, 
prin carte de credit sau card de debit. Pentru a efectua plata, sunt necesare un telefon mobil 
neerlandez sau un card de debit neerlandez.

Este adevărat că multe spații publice de parcare din Țările de Jos nu mai acceptă plăți în 
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numerar din motive de securitate. Totuși, conform informațiilor de care dispune Comisia, 
cărțile de credit internaționale sunt acceptate în mod frecvent. 

Comisia înțelege dificultățile prin care trece petiționarul. Cu toate acestea, legislația Uniunii 
nu prevede nicio obligație legală care să impună comercianților sau altor operatori comerciali 
să accepte plățile în numerar.

În acest context, Comisia constată că unul dintre scopurile legislației revizuite privind 
serviciile de plată, prezentată de Comisie în iulie 2013, este să încurajeze introducerea unor 
soluții de plată inovatoare, sigure și eficiente, care să funcționeze la nivelul întregii Uniuni 
Europene. Acest lucru ar însemna că, spre exemplu, plățile prin telefonul mobil ar trebui să 
funcționeze în toată Uniunea. 


